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STRANDVONDERIJ
Door deurwaarder P. v.d. Steenhovcn, te Haarlem zal

op Donderdag 11 Jan. des voormiddags om 11 uur op
het Schelpcnplein publiek verkocht worden eenige va-

ten Traan en een partij hout.

VEILING.
De in ons vorig nummer aangekondigde veiling te

houden door den Makelaar Henk Leising, is verzet op
a.s. Vrijdag 12 Jan. des morgens 10 uur. Goederen voor
deze veiling kunnen alsnog worden ingebracht.

GEHEELONTHOUDING.
De Zandvoortsehe Afdceling van de Ned. Vereeni-

ging zal in het begin van Februari een propaganda-
avond organiseeren.
Het hoofdnummcr van het programma is een propa-

ganda tooneelstuk, dat onder leiding van den heer
Scherf wordt ingestudeerd.

THEEMIDDAG.
De Zandvoortsehe leden van de Ned. Ver. van I luis-

vrouwen houden hun eerste theemiddag in dit seizoen
op Dinsdag 16 Januari a.s. in de kleine zaal van Mono-
pole.

FILM VAN DIERENHULP.
De vereeniging Diercnhulp geeft weer een van haar

bekende filmavonden.
Als datum voor deze avond, die als de andere wel

een groot succes zal worden, is genomen Woensdag
24 Januari a.s.

Deze filmavond wordt gegeven in Centraal aan het
Stationsplein.

ALS GOUWLEIDER BEDANKT.
De heer P. van der Mije, die zoo'n werkzaam aandeel

heeft gehad in de oprichting van de Zandvoortsehe af-

decling van de N.S.B, en daarin de functie van gouw-
leider bekleedde, heeft voor het lidmaatschap bedankt.
Hoewel het rondschrijven van den Minister alleen be-

trekking had op ambtenaren in Rijksbetrckking, meent
de heer Van der Mije, dat deze aanwijzing voor hem
voldoende is, om zijn ontslag te nemen. Althans, we
kunnen met zekerheid wel aannemen, dat het een
der voornaamste redenen voor hem is geweest.

SCHAAKWEDSTRIJD.
De Zandvoortsehe Schaakclub heeft een vijfkamp

georganiseerd.
Aan deze wedstrijd nemen de beste krachten van de

club deel.

Had men eerst gedacht, dat in een week de eindbeslis-
sing bereikt kon worden, daarin is verandering geko-
men.
Men heeft namelijk, om de kans meer gelijk te maken,

besloten, dat elke speler een partij met wit en een met
zwart zal spelen.
Daardoor wordt de eindbeslissing een week uitgesteld.
Maar de beoordeeling wordt daardoor zuiverder.
Van de gespeelde wedstrijden is de stand thans zoo,

dat de partijen heel weinig uit elkaar loopen.
De eindwedstrijden beloven daarom ook scherp te

worden.

SECRETARIAAT MANNENKOOR.
Naar aanleiding van het gerucht, dat de heer Stekc-

lenburg bedankt zou hebben als secretaris van het
Mannenkoor van Onderling Hulpbetoon hebben wc
nadere inlichtingen ingewonnen.
De heer Stekelenburg toch hebben we leeren kennen

als een trouwe en ijverige werker voor de belangen van
het Mannenkoor.

Naar het licht!

Zoo zijn we dan het Nieuwejaar ingetreden. Het
nieuwejaar, dat begint in een periode, waarin de don-
kerste dagen achter ons liggen, en de stralen der zon
toenemen in -warmte, en hun schijnsel de dagen lengen.
Met oude jaar is een achter ons liggend tijdvak afge-

sloten. Op den sluitdag zijn we tot ons zelf ingekeerd,
en hebben de levens-balans opgemaakt. Nagegaan het
kwade en goede, verdriet en vreugde, tegen- en voor-
spoed. Nagegaan, waarin we te kort zijn geschoten, ons
herinnerd de fouten, welke we begingen, en de oogen-
blikken, waarop we het geluk lieten ontschieten, of die,
waarin het ongeluk ons trof.

Wel zelden stellen die mijmeringen, waaraan niemand
onzer ontkomt, den menschen tot volkomen tevreden-
heid. Hoe dikwijls wordt de verzuchting geslaakt: had-
den we dit jaar geweten, of, hadden we dat zoo gedaan.
En wenschten we in de toekomst te kunnen zien — een
wensch, die nimmer in vervulling zal gaan, tot geluk van
elk levend schepsel.

Des nachts, klokke twaalf, wordt het oude boek ge-
sloten en een nieuw begonnen. Het oude heeft afge-
daan!
We blikken hoopvol in de toekomst. De toekomst,

die nieuwe kansen brengt, nieuwe perspectieven opent,
nieuwe mogelijkheden schept. We gaan naar het licht!
Vergeten wordt de tegenslag, de smart, het ongeluk

van het achter ons liggende tijdperk.
Van het nieuwe boek moeten de bladen nog openge-

sneden worden, waarbij we hopen op aangename ver-
rassingen.
Wc mcenen, dat een jaar, slechter dan het voorbij-

gegane niet mogelijk is. We zien om ons heen lichtpun-
ten, of trachten ze te zien — zoo is de mensch: hoop
doet leven.
En de hoop op betere toekomst gaat gepaard met een

mildere stemming, gewekt door de wifding, welke van
de feestdagen, waarmede het jaar afscheid nam, uitging.
,We zien de wereld, de menschhcid, de maatschappij
met al de fouten, gebreken en tekortkomingen anders.
Tenminste, als we ons zelf ook zien met onze fouten,
gebreken en tekortkomingen.
We gaan naar het licht. Dit stemt ons tot blijdschap

Zijn heengaan uit het bestuur zouden we beslist als

een verlies voor het Mannenkoor beschouwd hebben.
We hebben ons tot een der medebestuurders gewend

en deze gaf ons op onze vraag de stellige verzekering,

dat die geruchten totaal zonder grond waren.
Voor het Mannenkoor onze felicitatie en voor den

heer Stckelcnburg de hartelijke wensch, dat hij nog lang

een steun mag zijn van het Mannenkoor.

LEZING Ds. TROMP.
Woensdagavond houdt Ds. Tromp voor de Zand-

voortsehe afdceling van de N.C.G.O.V. een propaganda
lezing in het Gebouw van de Oude Bewaarschool aan
den Hoogcweg. Aanvang acht uur.

COÖPERATIE.
Naar men ons mededeelt zal de Zandvoortsehe Coö-

peratie Dinsdag 9 Januari a.s. haar jaarvergadering hou-
den in Ons Huis. Aanvang van de vergadering is acht
uur.

OPERA-KOOR.
Wie getwijfeld mocht hebben, of een operakoor op

Zandvoort wel voldoende belangstelling zou vinden,
zal spoedig die twijfel kunnen verjagen door zich te

overtuigen.
Op 8 Februari a.s. geeft het Zandvoortsehe Operakoor
een uitvoering van Faust in Monopolc.
Dat dit succes in zoo korten tijd bereikt is kunnen

worden, is zeker te danken oan de uitstekende leiding,

die de heer Kerkhoven, aan dit koor geeft.

Het ledental is reeds gestegen tot over de vijftig.

We kunnen ook nog vermelden, dat de begeleiding

op de uitvocringsavond verzorgd zal worden door de
Haarlemschc Orkest Vereeniging.

ZONDAGSSCHOOL.
De Zondagsschool, die in de Wilhelminaschool aan

de dr. Gerkcstraat wordt gehouden, gaat morgen, Zon-
dag, weer geregeld door zooals vroeger.

ATHLETIEK — Z.V.V. ZANDVOORT.
J.l. Zondag werd onder leiding van den heer J. Wcber

deelgenomen aan de veldloop uitgeschreven door de ver-

eeniging Volewijkers (Amsterdam) door 5 leden. En
deze hoeren haalden allen het zware parcours. Een
mooie prestatie zoo'n 3V» K.M. veldloop voor onze pas
beginnende Athletiekers, een flinke laag sneeuw en dan
zoo door weilanden en over slooten en hekken, dat zal

heusch zoo voor de eerste keer niet meegevallen zijn,

maar onze Z.V.V.-ers zijn gelukkig niet voor zoo'n
klein geruchtje vervaard, jammer dat er nog zoo wei-
nig liefde is bij onze Z.V.V. voor Athletiek, men kan nu
eens zien wat training vermag, welke sport men ook be-
oefend, trainen en nog eens trainen dat kan alleen goe-
de prestaties geven, want hadden deze jongens niet ge-
traind zoo was er niet veel van terecht gekomen, er wa-
ren maar liefst even dertig deelnemers. De eerst aan-
komende was (klasse C) C. Kok (W.F.C.) 11 min. 26,3
sec.; 2 J. v.d. Bos (Zandvoort)) 11 min. 29.6 sec, een paar
seconden verschil, bij wat meer wedstrijd-routine had
v.d. Bos best No. 1 kunnen zijn, nu spurtte hij over te
groote afstand, waardoor hij op 't laatst te kort schoot
maar 't blijft een uitstekende prestatie. Jb. Dorsman
no. 13. Deze had een klein ongelukje anders was deze
looper wel op 6 of 7 gekomen; 17 was Kemp; 18 Otten;
20 Maarten Keur en 21 J. Koper.
We hopen dat er nog menig succes geboekt mag wor-

den.
Vereenigingsprijs 1 A.V.A.C.; 2 Zandvoort.

HET MONOPOLE-MENUE!
Wij vestigen nog even de aandacht op het Nieuw-

jaarsbal van het bekende Dansinstituut J. Stol Jr. op

en tevredenheid. Maar al te dikwijls zijn we ontevreden
met het lot, dat ons werd opgelegd. We vergelijken ons
afgunstig bij anderen, die het zooveel „beter" hebben,
die ons voorbij streefden in kennis, macht en aanzien.
Maar als ons op den man af gevraagd werd, of we— indien dit mogelijk ware — zouden willen ruilen, dan

gelooven we, dat er weinigen zouden zijn, die hierin
toestemden. Brengt kennis, macht, aanzien en fortuin
steeds geluk? Hebben zij, die dit alles bezitten, niets
meer op hun „verlanglijstje" staan? Elk huis heeft zijn
kruis. Zetten we al die kruizen naast elkaar, ,dan zou-
den we er zeker ons eigen kruis uitzoeken en gelaten
op den schouder nemen.
Koning Salomo, een der meest gebenadigde Bijbelsche

figuren bezat, wat een mensch maar verlangen kan. Hij
had wijsheid, rijkdom, macht. Hij had slechts te gebie-
den, en het was er.

Toch was het Salomo, die verzuchtte: „ijdelheid der
ijdelheid, het is alles ijdelheid."
De eeuwigheid is niet te koop. Of we geestelijk dan

wel stoffelijk rijk of arm zijn, we moeten er eens van
scheiden. Het gaat er slechts om, hoe dit afscheid zal
zijn.

Vast staat, dat we aan het leven hechten, ook zij,

wien weinig gegeven was.
Wc hebben met de ons geschonken talenten te woe-

keren, hij, die er één kreeg, evenveel als zijn naaste,
wien er tien gegeven werden. Bij de eind-afrekening zal
ons verantwoording gevraagd worden.

Telkens opnieuw wordt ons de gelegenheid geboden
te woekeren met onze talenten, elk een op zijn'manicr.
Uit de kleinste stulp kan een licht schijnen, dat den ver-
moeiden en verdwaalden zwerver hoop geeft op een
versterkend maal en een warme ligplaats, en hem tot
een nieuw leven wekt.
Maar van dien zwerver wordt ook verlangd, dat hij

dit teeken 'zal begrijpen. Begrijpen, dat hij moed dient
te hebben tot leven, begrijpen, dat hij het oude, versle-
ten kleed, dat moeheid en wanhoop heet, dient af te
leggen.
Zoo is het met den mensch, die een misdaad beging,

en voor korter of langer tijd de maatschappij werd" uit-
gestootcn. Als hem bij zijn terugkeer de helpende hand
wordt toegestoken, dan is hij "er niet vanaf, door al-

len die reddende arm te grijpen, en verder willoos of
werkeloos te blijven. Neen bij het nieuwe, het licht-

hcdenavond, in Gebouw Monopolc, Stationsplein, al-

hier. Er staan diverse attracties op het programma.
13 Januari a.s. geeft de Tooncelverccniging Phoenix

haar Nicuwsjaarsbal, waarbij een Nieuwjaarswensen
zal worden uitgesproken door Thomasvaer en Pieternel.

Wij rekenen op een groote opkomst.
l'8 Januari a.s. Tot ons leedwezen mouten wij belang-

hebbenden medcdeelen, dat door ziekte van den heer

Clinge Doorenbos, de aanvankelijk op 18 dezer gestelde

soiree geen doorgang kan vinden. Een nadere datum
wordt t.z.t. bekend gemaakt.

In plaats daarvan organiseert op 18 Januari de Zand-
voortsehe Handelsvereeniging een soiree, waarbij diver-

se attracties op het programma staan.

Een bal zal dezen avond besluiten tot 3 uur.

20 Januari a.s. wordt een feestavond georganiseerd,

aangeboden aan de gymnastiekvereeniging O.S.S., ter

gelegenheid van haar '30 jarig bestaan. Welwillende me-
dewerking wordt o.a. verleend door de Tooncelverccni-

ging Phoenix, met de opvoering van Groote Stadslucht.

Wij wekken gaarne een ieder op, deze soiree te be-

zoeken.

HET MANNENKOOR VAN ONDERLING HULP-
BETOON.

Het Mannenkoor van Onderling 1 lulpbetoon en het

Kinderkoor van O.H., beide onder leiding van den heer

Jacob Hamel, hebben Dinsdagavond een concert gege-

ven in Monopolc.
Het was een van de best geslaagde avonden, die we

in dit seizoen hebben meegemaakt. De zaal was tot het

laatste plaatsje bezet 'en onder dit groot aantal gasten

heerschte de meest prettige stemming door de vroolijke

gezelligheid, die door elk van de bezoekers op zijn best

naar voren werd gebracht.
Daarom geeft het ons te meer teleurstelling,, dat we

over het vocale gedeelte van de avond minder tevreden
moeten zijn.

Wc hadden recht, het allerbeste op deze uitvoerings-

avond te kunnen verwachten, wat ons werd geboden
bleef ver onder het middelmatige.

Plet is niet aan ons, om op te sporen, wat tot deze
teleurstelling de aanleidendc oorzaken waren, wc heb-

ben die teleurstelling alleen maar geconstateerd.
Niet alleen bij ons zelve, maar ook bij heel veel ande-

ren. We hebben over een en ander genoeg gehoord. Zoo-
veel, dat we gerust kunnen schrijven, dat de toestand
bij het Mannenkoor van O.H. zeer ernstig is.

En die toestand valt te meer te betreuren, omdat het
koor vroeger op zoo schitterende wijze getoond heeft,

tot welke kunstprestaties het in staat is.

Maar daarover straks misschien nog een enkel woordje.
Laten wc ons nu tot de uitvocringsavond zelf beperken.
Op het tooneel stonden de vaandels van het Mannen-

koor en het Kinderkoor. En toen het scherm gehaald
werd, kwam boven het tooneel een hulde aan Baron
Von der Fleydt te voorschijn. In groote letters stond
daar: Welkom Beschermheer.
De heer H. Keesman, voorzitter van Onderling Hulp-

betoon's Mannenkoor, opende.
Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat zoo kort na de

feestdagen, de zaal toch weer zoo geheel gevuld was
door belangstellenden.
Die belangstelling gold O.FI. en haar koor, maar zeker

ook Baron Von der 'Heydt, den beschermheer van het
koor, die op deze uitvoeringsavond aanwezig was.
Namens het koor en namens allen in de zaal heette hij

Baron Von der Heydt hartelijk welkom en uitte daarbij

de wensch, dat de bijzondere belangstelling, die Baron
Von der Heydt steeds in het Zandvoortsehe vereeni-

gingslcven toonde, steeds zou blijven voortduren.
De heer Hamel werd bij zijn voortreden door

een krachtig applaus begroet.

brengende tegemoettreden en niet wachten, noch ver-
wachten, dat het vanzelf tot hem komt.
Alleen met hopen komen wc er niet, we moeten daar-

bij werken en wakker zijn. Klaar zijn, om de kansen te

grijpen, wanneer ze aan ons voorbij trekken.
We weten het, het is zoo mooi dit alles te schrijven

en te doceeren. We weten het: tusschen practijk en
theorie, tusschen mogelijkheid en onmogelijkheid, tus-

schen willen en kunnen zijn meermalen haast onover-
brugbare kloven.
Vooral in dezen tijd. Floevelen zijn er niet, die zoo

gaarne werken willen, en niet werken kunnen, hoevelen
zijn er, die niettegenstaande noesten vlijt betoond te

hebben, hun zaken achteruit zagen gaan, hun bezittin-

gen verminderen. Hoevelen zijn er, wien het onmogelijk
is, met hun geestelijke gaven te woekeren. Hoevelen
zijn er, die buiten hun schuld in armoe en ellende neer-

zitten, geen kans zien, er boven uit te komen.
We weten dit alles van nabij!

En wc achten het ons een plicht, er op te wijzen, dat
zij die in gelukkiger omstandigheden verkecren, hebben
te bedenken, dat de naastenliefde hun den weg wijst,

welke zij hebben te bewandelen, om de in nood verkee-
renden te helpen en te steunen zooveel in hun vermo-
gen ligt.

Zoo alleen gaan wc naar het licht! Zoo alleen kan het
licht schijnen over hen, die in de duisternis der nood-
druft leven, zoo alléén kan ook het licht schijnen over
hen, voor wie het: hebt U naasten liet als U zelven,

geen dooddoende formaliteit is.

We zijn er niet mee. onze kerkelijke plichten waar te

nemen, te bidden en psalmen te zingen, en zalvend te

danken: dat wij niet zijn als „dezulken". En we zijn er

niet mee, met breed gebaar een gift te schenken, en
rond te zien, of onze „weldadigheid" naar waarde opge-
merk en geschat wordt.

Het is geen deugd,
een aalmoes toe te steken

aan hem of haar, die om een broodkruim s-mceken
Terwijl de wijnkrocs ons verheugt.

Maar distels uit des broeders voetpad rooien
Tcrsluiks een roos hem door de doornen strooien

Al licht voor ons geen levensvreugd'
Dat noem ik deugd!

.Nadruk verboden.



ANNY VAN ROON
GEDIPLOMEERD COSTUMIERE

Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—
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Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

Voor du pau/.c voerde burgemeester Van Alphen het
woord. Deze spreker herinnerde er aan, hoe reeds cenige
jaren een pessimistische beschouwing het Zandvoort-
sche bedrijfsleven drukte.
Maar toch werd elk jaar weer met optimistische ge-

dachten begonnen. I lij hoopte, dat deze voor 1934 nu
eens waarheid zouden worden. Gelukkig, dat er enkele
lichtpunten waren en dat men ijver genoeg bezat, om
onvermoeid te werken.

Bijzonder werd door hem op prijs gesteld de belang-
stelling, die Baron Von der Ileydt voor Zandvoort had.
Voor den eenvoudigen inwoner had hij steeds een vrien-
delijk woord, steeds een vnendelijken groet Voor het
Mannenkoor had baron Von der lieydt een zilveren
bokaal als herinnering aan het tienjarig bestaan.
Burgemeester Van Alphen bood die bokaal aan en

sprak daarbij de wensch uit, dat de vriendschap zooals
die tot nu toe geweest was, nog lang zou duren.
Wat het concert betrett, mej. Corry Bijster liet ons

hooren, dat ze over een eenvoudige, maar zuivere stem
beschikt
De heer Jan llensen was ook niet in alle opzichten ge-

lukkig met zijn \ertolking.
Met grootste succes oogstte het Kinderkoor o.a. met

Vacantie Kinderfecst.
Van het Mannenkoor was Waldesrauschen wel het

beste nummer.
Hen gezellig bal, onder leiding van den heer Stol en

met begeleiding van den heer Engel Paap vormde het
slot van de avond.
De jaarvergadering, die gisteren gehouden is. zal wel

meer bijzonderheden brengen o\er het Mannenkoor
van O.M.

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN".
Wegens de slechte terrein-omstandigheden gingen

ook de wedstrijden op de laatste Zondag van het jaar

niet door.
Voor Zondag 7 Jan. a.s. zijn vastgesteld.

Zeemeeuwen I—Jlaltwcg I, 2 uur.

Zeemeeuwen 11

—

VI. Vogels 1, 12 uur.

Zeemeeuwen III—T. H. B. II, lü uur.

Zandvoort V—Zeemeeuwen IV, 10 uur.

V.V.H. III—Zeemeeuwen V, 10 uur.

Droste Jun.—Zeemeeuwen Jun., 12 uur.
Bestuursvergadering op Maandag 8 Jan. des a\onds

8 uur aan het bekende adres.

NED. VER. TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
In het rapport -\ an den Inspecteur der atdeehng Zand-
voort van de Ncdcrlandschc Verecniging tot Bescher-
ming van Dieren, vinden we genoteerd de volgende ge-

vallen, die in behandeling zijn geweest:
Jan. 21 honden, 9 katten; rebr. 14 honden, 5 katten,

1 konijn; Maart 18 honden, 11 katten, _1 konijn; April
12 honden, 10 katten; Mei 13 honden, o katten, 1 bok;
Juni 25 honden, 7 katten, 1 kanarie; Juli 21 honden, 10

katten, 1 bok; Aug. 45 honden, 6 katten, 1 kanarie;

Sept. 17 honden, 8 katten, 1 varken; Oct. 25 honden,
16 katten, 1 papegaai; Nov. 13 honden; Dcc. 17 honden,
3 katten. In totaal 211 honden en 90 katten. 12 katten
en 13 honden werden atgemaakt, daar zij ongeneeslijk

zieke zeer oud en sommigen blind waren. 17 Klachten
kwamen in, die allen werden onderzocht. De behande-
ling geschiedde door Dr. Jongkind, dierenarts

BELANGRIJK BERICHT
Verkooplokaal

Burgem Engelbertsstraat 7 - Te!. 273

Beëedigd Makelaar Henk Leising

De te houden meubel veiling is verzet
en zal geschieden op

VRIJDAG 12 JANUARI 10 uur
Kijkdag DONDERDAG 10-4 uur

N.B. Er kunnen nog eenige nette goe-
deren worden ingebracht.

ZEGT HET VOORT ALSTUBLIEF

EEN SUCCES IS ONZE

NIEUWE
PETROLEUMKACHEL

Di IuLj <C^i

GEHEEL REUKLOOS
BRAND ZONDER PIT OP

Eén Liter
petroleum

BRANDUREN

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 37 ~ Telefoon 311

Centraal Theater
Zandvoort - Stationsplein - Telefoon 458

Ver, Rotter d.-H ofstad-Tooneil N.V,
Dir. : Cor van der Lugt Melsert

Dinsdag 9 Januari - 8 uur
Het succes-blijspel uit het vorige

Seizoen dat toen ruim 100 Op-
— voeringen beleefde: —

Amor in de Pastorie
3 bedrijven door Jac. Ballings

- Regie: Herman Schwab -

Uit het Algem. Handelsblad : „Het Hofstad-
Tooneel zal met dit stuk en dit spel het pu-
bliek nog vele genoegelijke avonden bezorgen".

Uit de IVIaasbode: „Het aanwezige publiek
lachte, dat de tranen over hun wangen rolden.

Wij verheugen ons er over dat wij van harte
een ieder kunnen aanraden dit stuk te gaan zien,

men zal zich hartelijk amuseeren".

Het Vaderland : „Het publiek lachte, jubelde
en schaterde van de pret ....

Haagsche Crt. : „Een vlotte, goed verzorgde
vertooning . . . De rolverdeelmg mag gelukkig
heeten. Allen speelden met toewijding en zoo-
veel mogelijk typeerend. Het publiek amuseerde
zich kostelijk blijkens het hartelijk en herhaalde
gelach en het niet minder hartelijk en herhaalde
applaus.

De Residentiebode : „Deze „ouderwetsche"
avond zal zeker inslaan. Een vollen schouw-
burg heeft uitbundig gelachen . . .

De Avondpost: „Een stuk, dat voor het publiek
gesneden koek is. Prettig van inhoud. Een
voorstelling welke volkomen aan alle eischen
beantwoordde.

M.R. Crt.: Het stuk wordt voortreffelijk gespeeld
Bij het publiek had het zeer veel succes.

Prijzen f L50, fL00, f 0.75
plus belasting en auteursrecht.

Plaatsbespreking vanaf heden inhetsigaren-
magaiijn ESSENHARDT - Stationsplein

Gaat U Verhuizen 2 ?? 2
Indien U bij Verhuizing meubelen
eet. heeft te verkoopen, wendt U
dan tot de

§

BRUGSTRAAT 17 — TELEFOON 464

Dir. Waterdrinker. Overat te ontbieden.

LEEST, VERGELIJKT EN U KOOPT BIJ H. ELDIK,
HOLLANDSCH EN. . . . KWALITEIT.

5 pond Reuzel ƒ
4 pond Ossenvet ƒ
3 pond Varkcnskarbonade ƒ
3 pond Varkensfricandeau ƒ
3 pond Ribkarbonade ƒ
3
3
3
3

3

ƒ
ƒ
ƒ
f
f

1.40

1.20

0.90

1.25

1.00

1,20

1,20

1.10

1.10

1,35

L Blaauboer
Gediplomeerd Drogist

Haltestraat 46 Tel. 192

ZANDVOORT

;gü**mï-.

Speciaal adres voor

Elastieken kousen
Tevens Gummilooze- en

de beroemde Lastex kousen '

Als U wenscht

te adverteeren

bevelen wij U dit

blad aan!

Voor metsel- en tegelwerk
is G. KEUR en Zn.
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

pond Haaskarbonade
pond fijne Ribkarbonade
pond Varkenslappen
pond Varkensrollade
pond Ossenrollade

Ossenhaas 70 et

Lende en Punt 60 et

Biefstuk 70 et

Lamsvleesch, 4 pond 60 et

Lamsbout 40 et

Lamskarbonade, vanaf 20 et

Ossenlappen 40 et

VET KALFSVLEESCH
Fricandeau 80 et

Rollade 70 et

Lappen 70 et

Poulet 60 et

Gehakt 60 et

ALLES A CONTANT — ALLES A CONTANT

H- VAN ELDIK ~ TELEF* 416
BURG. ENGELBERTSSTRAAT (koek Zeeatntat.)

ONDOORDRINGBAAR
Steeds drooge voeten^ bij het natste weer
een uitkomst voor deze tijden 75 pCt
besparing aan reparatie kosten

De schoolschoen bij uitnemendheid
PRIJZEN VANAF f 3.55

Alleen verkoop voor Zandvoort ALPH. SPRENGERS
Gr. Krocht 8 TEGENOVER HET GEMEENTEHUIS

P. FLÏETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

estaiiten Uitverkoop
EXTRA KOOPJES

Lange Ilcercn Flanellen van 1 18 voor 98
Dames Macco Hemdjcs van 79 voor 49
Dames Macco Directoires van 89 voor 59
Prima matzijden Onderjurken .... van 198 voor "148

Zuiver wollen Dames Camisoles . . van 138 voor 98
Wollen Dames Camisoles van 98 voor 79
Flanellen Kinder Xachthemdjes, iets vuil

diverse maten 49

Verder restanten Sloopen, Lakens, Tafellakens,
iets vuil of beschadigd voor spotprijzen.

Restanten wollen Jumpers, ruime keuze voor
extra lage prijzen.

EENIGE FLUWEELEN DAMES JAPONNEN
van 495 voor 298.

Wollen Dames Japonnen van 595 voor 398
Prima matzijden Kousen van 79 voor 59

Verder spotkoopjes in alle Winterartikelen.

Bij ons kijken doet koopen.

KERKSTRAAT 32 (NAAST ALBERT HEYN)

Goedkoop, Goedkoop.
PBOFITEERD VAN DEZE AANBIEDING

1 groote pot IVterabellen en 1 fl. Wijn
voor 1 gulden.

Alleen bij

G. BAKKEHHQVEH - Bakkmtr, - Tel. 223
Aiie soorten Groenten en Vruchten

tegen billijke prijzen.

HOOG- EN LAAGWATER
Hoogwater —

Zondag 7 Jan 6.51 7.12

Maandag 8 Jan 7.33 7.56

Dinsdag 9 Jan 8.08 8.40

Woensdag 10 Jan 9.12 9.43

Donderdag 11 Jan 10.28 11.12

Vrijdag 12 11.54 —

—

Zaterdag 13 Jan 12.28 1.01

v.m. n.m.

Laagwater
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HOLLANDIABIOSCOOP
TELEFOON 418 - DIR. GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN

1934 Brengen wij de beste films welke aan de wereld-
markt te krijgen zijn.

Zaterdag G, Zondag 7 en Maandag 8 januari - 8 uur

3 Dagen Opvoering van een groot superprogramma!
Als 1ste Hoofdnummer de groote wereldschlager:

ER
'N HEERLIJKE AMUSANTE FILM met in de hoofd-
rol SZöKE SZAKALL. — Een film waarmee pers en pu-
bliek enthousiast zijn.

DE TELEGRAAF: Een amusante hlm.... een luchti'4

en vlot geheel. — ROTT. NIEUWSBLAD: „Es was
eimal ein musikus", aan de hand van deze overbekende
schlager is een geestige film vervaardigd. IIAAGSC1IE
COURANT verrassende momenten. . — VADER-
LAND . . er wordt druk gelachen.

EEN KNAL LACH-SCHLAGER

Als 2de Hoofdnummer: optreden van Amerika's meest
beroemde artisten: JOHN BARRYMORE en LIONEL
BARRYMORE in verreweg de beste Detectivefilm uit

onze langjarige ervaring:

ARSENE LUPIN
Een der zeldzame iilms in dit genre, waarin geheime
rolluiken, revolverschoten en dergelijke GEEN rol spe-
len. ARSENE LUPIN is echter een meesterwerk zoo-
als er nog geen geweest is. — Bij de première in theater
Tuschinski te Amsterdam, schreven de groote dagbla-
den NIEUWE ROTTERDAMMER: In zijn soort een
meesterwerk van huidige amusementskunst.
ALGEMEEN HANDELSBLAD: De beste Detective-
film in jaren.
DE TELEGRAAF: Ziehier de volmaakte Amcrikaan-
sche „thriller".

EEN SCHITTEREND PRACHTPROGRAMMA.
ONDER DL ACHTTIEN JAAR GEEN TOEGANG.
Entree 40 65 90 110 — 135 et. plus belasting.

Zondagmiddag 2.30 Familie- en

.

Hoofdnummer:

Lindermatinee

met Szoke Szakall. — Toegang alle leeftijden.

Entree 15-30-40 et plus belasting. Boven 14 jaar
30-40-75 et. plus belasting.

WOENSDAG IQ JAN. - 8 UUR - POPULAIRE VOORSTELLING
REPRISE van HANS ALBERS in

fiESSÏ&ïïËSS

(HANDEL IN VERDOOVENDE MIDDELEN)
EEN GROOTE SUPERFILM.

ENTREE 25 en 45 CENT PLUS BELASTING.
GEEN TOEGANG ONDER DE ACHTTIEN JAAR.

Plaatebespreking ©n plaatakaartsn voor ALLE voorstellingen ver-
krijgbaar in Sigarenmagazijn ElSEft! HARDT - Stationsplein

® PorsL dames- en heeren-

^ kop en schotels 15 cent

J Losse kopjes 5 cent
• Sauskommen 19 cent
# Email* ketels 48 cent

§ Nesten schalen 48 cent

8 Ziet de etalages

De laatste kachels

Billijk te koop

Haltestraat 37 Telefoon 311

't Zegt U misschien niets*

U TOCH WEL, als U maar eens komt zien.

H WiJ DURVEN U raden komt SPOEDIG zien.

|l| WIJ RUIMEN OP,
m zoowel in de DAR3ES- als HEERENAFDEEL1NG.

KERKPLESIM 3 ZANDVOORT

S11II1M
Willem Josua Hein be-
richt hiermede met zijn ge-

boorte te hebben verblijd

W. J. Gertenbach
R. Gertenbach-

van Gmhoven
Zandvoort, 31 Dec. 1933

Oosterparkstraat 19

Strand- Exploitatie
TE KOOP EEN STRAND-
EXPLOITATIE bestaande uit

Consumptietent,
Strandstoelen

enz Te bevragen : Hobbema-
straat 30, Zandvoort.

Net Hollandsch Meisje

BIEDT ZICH AAN voor dag
en nacht. Liefst Zandvoort en
Bentveld. Blieven ond. No. 63
Bur. Zandvoort's Weekblad.

Flink Dagrneisje
GEVRAAGD bij Mevr. Roest,
Haltestraat 12

TE HUUR geheel of gedeeltelijk

Te bevragen Kosterstraat 1

Op DONDERDAG 11 JAN.
193-i, des v m. 1! uur zal op ver-

zoek van den Strandvonder te

Zanovoort op het Schelpenplein
aldaai publiek om contant geld

worden verkocht

en een PARTIJ HOUT
De deurwaarder met den ver-

koop belast P. van den Steen-
koven, Haarlem Zijlstraat 47

Begin Jan. Wegens fam. om-
standigh, voor kortere o£ langere

tijd A-NGEBODEN
GEi¥lEUBBLEERD
Geriefelijk Huis
te Aerdenhoat Bad enTel.aanw.
Br. ond. no. 61 bur. van dit blad

FLINK DIENSTMEISJE
GEVRAAGD voor dag en nacht
van g.g v. Mevrouw J. Harpman
Dr. Smitstraat 10

2de Hypotheek
GEVRAAGD. Groot Duizead
gulden tegen 6V2 of 7 pCt.
Brieven ond. no. 62 bur. Zand-
voort's Weekblad.

Flinke Werkster
GEVRAAGD voor Maandags en
Vrijdags van v.m. 9 tot n.m. 5 uur
Loon f 2.— per dag. Br. ond.
no. 64 bur Zondvoort's

Weekblad

DRUKKER IJ

G ERTEN BAC H
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

MAKELAAR
3

1
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 4S5
TE HUUR:
ONGEIVIEUB. EN GESVSEUB. VILLA'S
B ..< EDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op eïk
gebied. Bnlichtingen kosieloos.

E Z E WEE

te;.' - .... ,r.;^-:-ïtj
u -> <—~-i....a-.. j..." . j ii.fe«to;avjiii<.-»r.-t

j

SCHOOLPLEIN 4 -:- (hoek Wüiemstraat)

BBBmiS I{Ss23E-33£2£SH333

DAMES!
Nu de Wintermaanden weer in aantocht zijn verlangt

u op uw feesten en soirée's een goed en chic kapsel. Dat
kan alleen geschieden door vakkundige bediening en
daarvoor is uw adres:

Kap pers huis , tC 1 a r a"
ORANJESTRAAT 17 B. v.d. BIJL.

Het eenisste adres voor Electrïsch onduleeren. Bruids-

sluiers te huur vanaf ƒ 1.50 met kappen. Onduleeren
wasschen, knippen, watergolf, opblonden. manicuren,
Haarwerken worden op eigen atelier vervaardigd. Voor
correctheid wordt ingestaan.

Tevens ook Heeren en Kinder-bediening
Knippen — Wasschen — Frictions

Abonnementen waar geen tijd aan verbonden is.

Dus opgelet: ORANJESTRAAT 17.

Kappershuis „Clara" - B. v*cL
lederen dag van 12.30 uur tot 1.30 uur gesloten.

schoonmaak artikelen

om 1934 goed te beginnen

vindt u in de

grramfier baaar — groote krocht Ï9 — ielefaoa 265 M

HUISMOEDERS, doet uw voordeel!!
Tuinworteltjes (geschrapt)

3 pond 25 et

Harde spruiten, 2 pd .... 25 et

Goudgele Andijvie, 2 pd 25 ets

Brusselsen, lof, p.p 18 et

Harde Uien, 3 pd 10 et

Friesche Koolraap, 3 pd. . . 10 et

Gekookte Bietjes, p.p. . . 8 et

Mainzer Zuurkool p.p. . . 8 et

Gesn. Roode Kool, p.p. . . 5 et

PUIKBESTE AARDAPPELEN, per Kilo 7 et

ZIET DE ETALAGE 1 ALLES IS GEPRIJSD!

Stoofperen, 3 pd 25 et

Stoofappelen, p.p 10 et

Moesappelen, p.p 10 et

2 p.bl. erwtensoep m. kluif 40 et

2 p.bl. br. boonensoep 40 et

Honingzoete sinaasappelen,
3 voor 10 et

Groot zoete Mandarijnen
3 voor 10 et

R. HOGEN-ESCH - TELEFOON 237
ROZENNOBELSTRAAT 18 Recht voor de KLEINE KROCHT

Voor elk model een SLEUTEL, KLAAR terwijl U wacht
I'S

BB Haltestr. II

Telefoon 335



KOOPT UW
BIJ HET BEKENDE ADRES

AARDAPPELHANDEL
Kerkplein 8b — — — Telefoon 74

HANS ALiERS IN RAUSCHGIFT.
Hans Albcrs, deze munt alicen waarborgt reeds een

interessant 'ilmlint.

Voegen wc daar no« bij, dat de handel in verdoovende
middelen door de racist intelligente schurken geleid
wordt, dun kan men weten, I1.00 hier Hans Albcrs als

Heini G'ildenieister een ontzettende kamp heeft te voe-
ren tegen de/e verdervers van de menschheid.
Na met het karakter van Ileini kennisgemaakt te heb-

ben op de ivaiiboot, die hem na een lang verblijf in de
tropen naar het vaderland terugvoert, ontwaakt in hem
de strijder, als hij zijn eeniue zuster in de klauwen van
het verdoovend gif terug vindt.
Dan besluit Iv'j tot de strijd, tot vernietiging van die

bende. Lid na lid wordt zijn prooi.
Maar de hoofdleider?
Kracht en liefde strijden daarbij tegen geldmacht, te-

gen dood en tegen verderf.
In de/e film geeft ! lans Albers telkens al het sympa-

thieke van den krachtigen, gezonden man.
Het lijne en aangrijpende dat Rauschgift in de bios-

coopzaal brengt komt vooral tot de toeschouwers, door-
dat zijn spel gesteund wordt door artistcn eerste klas,

waarbij wc bijzonder noemen Cïcrda Maurus als zijn
zuster.

Woensdagavond, op de populaire filmavond, wordt
dit bijzondere programma in de Holiandia Bioscoop ge-
geven.
Het is ivtt Uan-) Albcrs een extra avond.

EEN AVOND IN MONOPOLE.
Zaterdagavond belooft liet een gezellige avond te wor-
den inMonopolc aan het Stationsplein.
Het Instituut Stol geeft dan onder leiding van den heer

Stol een balavond.
En van zulke avonden in Monopolc weet men, dat ze

altijd uitstekend slagen. Bovendien zal de heer Engel
Paap met zijn band aanwezig zijn.

Dat belooft dubbele stemming en als de verrassing
slaagt, dan zullen de I Jawaïan Orchestra daar nog een
schepje bij doen.
Een extra avond in het nieuwe gedeelte van het win-

terseizoen, dat door velen gaarne gebruikt zal worden,
als men ontspanning wil genieten in beschaafde omge-
ving.

Scliilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAM DEiM BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgern. Engeibertstraat 40 — Zandvoort

BIJEENKOMSTEN R.K. DUITSCHE MEISJES
De Woensdagavond bijeenkomsten voor Duitsche

meisjes onder leiding van Schwester Hannah zijn door
gebrek aan deelname geëindigd.

Zij, die in Haarlem het Duitsche Tehuis in het Kenau-
park 22, willen bezoeken zijn daar ten allen tijde wel-
kom.

HET MOOISTE PROGRAMMA.
De Holiandia Bioscoop brengt in het nieuwe program-

ma zeker het mooiste bijeen, wat dit winterseizoen kan
geven.
De heer Koper is wel bijzonder gelukkig geweest in

zijn samenvoeging van de twee hoofdnummers: Arsène
Lupin en Es war einmal ein musicus.
Arsène Lupin en men denkt aan geheimzinnge gan-

gen, maskers en revolvers, vergif en dolk.
Maar Arsène Lupin is een filmwerk, dat door den re-

gisseur Jack Conway geheel anders is geworden.
Het publiek zal dankbaar zijn, dat het misdadige op

het doek vermeden is. Alleen juist zooveel wordt ge-
toond om het publiek te doen weten, vermeden wordt
het doen zien.
Of er dan geen gebrek aan spanning ontstaat! Dat te
verzorgen zonder het traditioneele is juist een gave van
den regisseur, die groote bewondering afdwingt.
Arsène Lupin is gevierd als de groote schaakmeester

van de onderwereld. Met zijn bandieten beivtgenooten
als pionnen en de politie met haar rechercheurs als te-
genspeler.
Jack Conway van de Metro Goldwyn heeft in deze

strijd iets meesterlijks bereikt.
Van begin tot eind wordt het publiek in spanning

gehouden. Neen, er is een stijgende spanning in dit stuk
met de roof van Mona Lise als climax.
En dien spanning ontstaat, omdat ieder van het pu-

bliek zich bij deze Arsène Lupin detective zal wanen.
Wie is Arsène Lupin?
Ha, nu heeft de toeschouwer het door.
Natuurlijk. Die hooge meneer, dat is de beruchte.
Maar drie minuten later blijkt, dat men zich vergist

heeft.

Dan die? Of die?
Weer mis en men worde in spanning gehouden tot

het einde, waarbij men tot de eerlijke bekentenis moet
komen, dat men alles verwacht had, maar dat niet.

John Barrymore speelt den zelfbewusten hautainen,
slimmen Arsène Lupin zonder eenige opdringerigheid
met vermijding van alle uitersten, waartoe deze rol hem
zoo gemakkelijk de gelegenheid zou geven.
Het is een brok echte, ouderwetsche sensatie, maar

dan in geheel moderne vorm.
Es war einmal ein Musikus geeft een ander genre.

Maar een genre, dat zeker in de uitbeelding van Tiberus
door Szöke Szakall een topprestatie levert. Zijn scènes
met zijn ganzen zijn zoo diep gevoeld, zoo fijn uitge-
drukt, dat de tragi comedie hierbij haar hoogste hoogte-
punt bereikt.
Duizend fijne trekjes worden evcnzoovcle gevoelige

momentjes.
Vertellen we dan nog, dat twee "arme studenten de

bijfiguren zijn en twee aardige meisjes hoofdfiguren wor-
den, dan kan de bioscoopbezoeker weten, dat het nieu-
we weekprogramma van de Holiandia Bioscoop Zater-
dag of Zondag of Maandag iets heel bijzonders biedt.

iBER'S GOEDERENHANDEL
HALTESTRAAT 32— 32a

Courante Manufacturen
terk en Goedkoop

KOUSEN — S O K K E N
OP 'T HOEKJE:

Ontvangen: Groote partij

LEDEREN ' DAMESTASSCHEN.
ZILVERVOS TASSCHEN, het nieuwste, vanaf ,/ 4.25

Bruin en zwart met verchroomde beugel, ijzersterk
vanaf f 2.25

Nog enkele stuks Dames Armbandhorloges, prima ver-

chroomd, goed uurwerk, vanaf ,/ 3,35

Hceren Armband horloges, prima uurwerk, vanaf ƒ 3.50

Zilveren voorwerpen, als Suikerschepjes, Theelepeltjes,
Aschbakjes enz. enz.

Reparaties aan Goud, Zilver en Uurwerken.
Vlug — Billijk en goed.

GLAS- EN VERFHANDEL
Stationsstraat 7 - (bij het Station)
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PRIMA GROND-
e n LAKVERVEN
Lijnolie 25 et per L*

Zuivere Terpentijn

50 cent per Liter

Schilder.
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| Mevrouw
H Onze bekende Heerlijke Schouderham kost maar
= 16 cent per ons.

1 Cornedbief, per ons

jj Gekookte Ham, per ons
1 Ontbijtspek, per ons

§j Bacon, per ons
1 Rookvlcesch, per ons

g Pekelvleesch v.d. Firma Cohen ... _
§§ Gebraden Rosbief, per ons

jj

J Lever, per ons j
1 Gekookte worst, per ons 1
§j Rookworst, per ons I
§ Tongeworst, per ons g
g Leverworst, per ons g
H Bloedworst, per ons 9
= Smeerworst, per ons 8
H Leverkaas, per ons f
jj Servelaatworst, per ons S
% Plockworst, per ons s

| SPECIALE AANBIEDING: I
1 Ontbijtkoek, wegende ongeveer 1 Kilo 25 et S
| Mayonnaise, groote pot 30 et ï
g Haring per pot 18 et |
H 10 groote versche eieren 40 et I!

M Edammerkaas 35 et p.p. §§

H Keg's Bloem 12 et p.p. ff
Ë „ Zelfrijzend Bakmeel 15 et p.p. g1 Advocaat 110 et per flesch g
j Extra zuivere arachide Slaolie g
I vanaf 39-49-69 per heele flesch 1
| 1 pond Kwatta Cacao 30 et §
1 Vruchten Bowl groote pot 80 et |

II. J. KNOTTBRl
|_ HALTESTRAAT 36 1

HliiiuiiiiuMiiiiffliiMiiniiHiiiinuiim

Einde van deze maand sluiting van het

PARIJZER MODEHUIS
ZEESTRAAT h. HALTESTRAAT

Alias moet weg. Voor halve prijzen.

Hoeden vanaf 49 et
Pullovers vanaf 78 et
Japonnen vanaf f 3.98

Alles halve prijzen*

WONINGBUREAU
A. MULLEB
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop*

Laat Uw uurwerken

Goud en Zilverwerk
repareeren bij een VAKMAN,
weet U zeker dat het af is

Alles onder garantie

dan

Het goedkoopste adres

Pakveldstraat 8-10 bij H. van Duijn

mawmmmmmmmimBMmBam

WEEK DER GEBEDEN.
Aan allen, die God aanrpepen, in den Naam van Jezus
Christus, den Heer!

Ondergetcekendcn roepen alle Christenen te Zand-
voort en omgeving op, om zich met elkander op Don-
derdag 11 Januari en Vrijdag 12 Januari, telkens des
avonds 8 uur, in het Kerkgebouw aan de Bredcrode-
straat, in gemeenschappelijk gebed te vereenigen.
Voor zoover wij weten, is de week der gebeden, die

door de Evangelische Alliantie, sinds 1846 jaarlijks over
de wereld georganiseerd werd, nog niet te Zandvoort
gehouden. Dat mag zoo niet blijven. Waar in de volgen-
de week, de Christenen over de gchecle wereld zich

overal zullen verzamelen om met elkander te bidden
voor onze lijdende wereld, daar mogen wij als Christen-
heid van Zandvoort en omgeving niet achterblijven.
Ook ons, Christenen aan deze plaats, beweegt de

nood van de wereld en de kerk, de nood van het natio-

nale en internationale leven, de nood van het oecono-
mi=chc wereldleven en vooral ook de nood van huis-

gezin en jeugd.
En met dezen velerlei nood willen wij tot de eenige

Hulp gaan, die er is, tot onzen God, om Hem alleen

te zeggen wat onze wereld en ons hart verontrust, en
van Hem te vragen redding voor allen en kracht om
discipelen van Jezus Christus te blijven.

Daarom geven ondergeteekenden den roep van de
Evangelische Alliante door. En zij doen dat met drin-

genden ernst. Nu kunnen we nog als Christenen in vrij-

heid samenbidden. Wat zal de 'toekomst brengen?
Grijpt dan de kans, die God U geeft! Wij rekenen

op U.
Ds. D. TROMP.
Ds. P. VAN DER VLOED.
Ds. N. A. WAANING.

Onderwerpen:
Donderdagavond 8 uur, 11 Jan.: De nood der wereld,

spreker: Ds. P. van der Vloed. — De algemeene kerk,
spreker: Ds. D. Tromp.

Vrijdagavond, 8 uur, 12 Jan.: Het nationale en inter-

nationale leven, spreker: Ds. N. Waaning. — De
chistelijke zending over de geheele wereld, spreker:
Ds. G. J. Waardenburg.

Kerkgebouw Brcedordcstraat. Toegang vrij.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 7 Jan. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP,

n.m. 6 uur: Jeugddienst: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brcderodestraat 31.

Zondag 7 Jan. v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 7 Jan. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
Bediening H. Avondmaal,

n.m. 5 uur: Nabetrachting. Cat. Zondag 22.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 7 Jan. n.m. 7 uur: Ds. N. PADT.

JEUGDDIENST, Oude Bewaarschool.
Zondag 7 Jan. v.m. 10.30 uur: de heer JOH. E. POST.
Geen kinderdiensten. Geen Jongerenkring.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere van het H. Sacrament
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 12 Jan. Middagdienst 4 uur.

Zaterdag 13 Jan. Einde v.d. Sabbath 5.04 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de -wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag ran 11—1 uur.
Secretariaat: Vaa Spcykstraat 9, ingang Parallelweg.

GEMEENTE BADHUIS.

In de week van 27 Dec. tot en met 30 Dec. werden
19 Kuipbaden en 224 Douchebaden genomen.

ET 20 pet. KORTING
Slecht E E NS Rfl A A L per jaar ruimen wij in al onze afdeelingen tegen DEZE prijzen op.

BAZAR
OPGERICHT 1874
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GEBOUW „CENTRAAL"

De Tooneelgrocp „Het Masker" (artistieke leiding

Else Mauhs, Jan Musch, en K.o Arnoldi) geeft Dinsdag-
avond 16 dezer in „Gebouw Centraal" een voorstelling

van „Elias weet 't beter" met Jan Musch in zijne creatie

van Elias.

Het is juist dezen avond dat Jan Musch de 250ste

maal deze rol zal vervullen en de Directie van „Cen-
traal" meende dit bijzondere feit niet ongemerkt te

moeten te laten passeeren, vooral ook omdat deze voor-
stelling hier ter plaatse gegeven wordt ter gelegenheid
van het 40 jarig jubileum van Jan Musch.
Burgemeester Van Alphen was terstond bereid om

deel te nemen in de Commissie, welke zich hier ge-

vormd heeft om den jubilaris te huldigen.
De toegangsprijzen zijn opzettelijk laag gehouden om

iedereen in de gelegenheid te stellen deze voorstelling

bij te wonen terwijl meer in het bijzonder met het oog
op de neringdoenden om 8.15 zal worden begonnen.

GEHEELONTHOUDING.

In Ons Huis hield de N.C.G.O.V. een propaganda-
avond, waarbij ds. Tromp de propaganda rede uitsprak.

De vergadering stond onder leiding van den heer J.

Zwemmer, daar de voorzitter de heer C. Keur door
ziekte verhinderd was.
Door den heer Zwemmer -werd de vergadering op de

gebruikelijke wijze geopend, waarna samen gezongen
werd Gcz. 194. Spreker hoopte, dat deze vergadering
in eenvoud zou mogen slagen, want als men zelfs maar
een talent had, dan mocht men dat niet bestoppen.

Hij bracht dank aan ds. Tromp, die dadelijk bereid
was geweest, om op dezen avond een lezing voor de af-

deeling te houden.
Ds. Tromp zette eerst de beteekenis van de woorden

van zijn onderwerp: Geloof en daad, uiteen.

Wat door veel handen gaat, boet in aan karakter en
strekking.
Al is geloof een daad van de Bijbelserie hoofdfiguren

veel geloof is er thans, dat niet aan de daad gebon-
den is. Geloof woont als 't ware op een ver eiland,

niet voor het geheele leven, niet voor den werkdag,
maar alleen voor den Zondag.
Daarom een tweeslachtigheid, die we rondom ons

waarnemen. Geheel gescheiden van de daad, bloedeloos
en krachteloos, eigenlijk geen geloof.

Daarnaast veel daden, waarin het alleen op het doen
aankomt en het geloof bijkomstig is.

Aen die bemannipghe van „De Pelikaen"

Naer ick vernomen hebbc, sijt ghy kortelings met
Uw vliegtuyg in 't Vaedcrlant weerom ghekomen uyt
ons Indien, en hebt dien afstant afgeleit in hondert
uren. Daerover hebbe ick mij seer verblijf, want siet,

daer sijn dus noch in Hollant kaerels, die de handen
uyt de mouwen van het wambuys durven steken, en
couragie in het lichaem hebben; kaerels, die gaerne het
backhuvs verder buiten de dcurc steken, dan om slegts

de hof te sien.

Is het my naer waerheyt geseit, dan hadde ghy voor
de reize uyt en thuys goet tien daeghen van noodc. In
trouwe, ick stae daer verstomt over! Maer naest de
vliegh-const syn er ooghenblickelijk soovele andere

consten in de waerelt te aenschouwc, dat ick my
gansch niet meer verbaezen can.

Is daer niet de ver-spreker, die ghy telefoon gelieft

te noemen. Is daer niet de const om langs lynen, dra-
den en caebels in seer korten tijt thijdinghe over te

brenghen langst gansch de aerdkloot? En dan de
waegens en de koetsen in alderlei vorm en de af-

metinghe, dewelcke sich beweghen langst 's Heeren
straeten en gragten, sonder hulpe van hackeney ofte
Traeckeners? Hebbe ick niet ghehoort van stoomwa-
ghens, die met groot geraes voortsnellen over lange
ijsers, en aendere sonder stoom, dewelcke de kragt van
voortbeweginghe krijghen uijt een beughei, geplactst op
het dack?
Hoe bevaert ghy-lieden thans de seeën? Hoe soude

mijn maets sich de ooghen uyt-kijken, als sij de schepen
konden sien, die van onsc goede steden Amstelredam-
me en Rotterdamme gaen naer Africa, America, Asië
en onse besittinshe in de Oost, ende de West? Onse
galjoenen waren afhanckelyk van den wint. Soo kon het
sijn, dat sij daeghen ende daeghen in een labberkoeltc
dobberden op het silte nat, sonder noch dan één roede
te vorderen. Maer oock, sij konden niet ghebruick
maecken van het canael, dat door de Lesseps ghegraeven
wiert en Africa van Asic losmaeckte.

Sij moesten vaeren langst gansch de Westkuste van
het nikkerland, en eerst by de ghoede Hoop-Caep kon-
den sij het roer naer het Oosten wenden.
Soo is het te bevroeden, hoe langhe een reize naer

de Oost kon duuren. Hoe werd daerbij de bemanninghc
van die schuyten geteijstert door scheurbuyek ende veel

aendere quaelen.
Welhacst gheen vaertuygh van de kompanie quam

weer in het vaederlant sonder één of meer van de jon-
ghens verloren te hebben, ende begraeven te hebben in

het Seemans-graf. De Scheiers-toren aen het Y draegt
in de naem het leet van wijven ende kindors die man

Maar in den Bijbel staan toch de daden, die opbloeien
door het geloof.

Spreker uit een waarschuwing. Zij, die zoo voor de

daad opkomen brengen ook de groote teleurstelling.

Leven en wereld verandert niet en de daden schijnen

niets uitgericht te hebben.
De meest groote idealisten keerden terug tot het :

laat het leven het leven.

Juist daar sterk, waar de daad de Messias zou zijn,

het alleen verlossende.
Maar komt de daad voort uit het geloof, dan kan men

moed houden, al ziet men de vruchten niet.

Geloof en daad zijn nauw verbonden.
- Geloof is geloof in God, zonder dat is geloot waarde-
loos. Geloof in den God, die de bewogenheid is, die we
kennen als verzoener, van den God die werkt.

Die uittreedt uit de verborgenheid, de schepper, de
verlosser.
Die Chrisius verstaan heeft, heeft den Vader ver-

staan. Die heeft verstaan, dat nooit van een tweeheid
sprake kon zijn.

Want het is de gemeenschap met God, die het op-
neemt in het groote doel, opgenomen in de groote
kracht die uitgaat in de wereld.

Geloof is gemeenschap met den werkenden God, die

met ons volle leven te maken heeft.

Geloof is dus nauw met de daad verbonden.
De vcreeniging begrijpt dat, want door daden en in-

grijpen gedrongen, wordt men gesterkt door de liefde

van Christus.
Stuwkrachten zijn daarbij gehoorzaamheid, dankbaar-

heid, verwachting.
Geloovigc menschen is gericht naar boven. Niet op

hetgeen is, maar wat worden zal. Hun burgerschap ligt

in den hemel.
Het leven van een geloovig mensch leeft niet bij liet

bestaande, want hun eigenlijke burgerschap 'ligt in de
Hemelen, waar de groote stuwkracht van het leven ligt.

En toch hebben ze zich nooit vervreemd van de aar-

de. Nooit hebben ze iets van deze wereld verwaarloosd.
Ze hebben zich nooit losgemaakt van de aarde, maar

steeds belangstelling voor naaste.
Want wat God geschapen heeft, wordt nooit losge-

laten, het Joodsche hart kent de kracht van de verbon-
denheid met hemel en aarde in hun hart.

Overal verdrongen en toch verbonden aan de aarde, ge-

loof in God uitspreken door hun daad in de wereld.
Waar levend geloof is, daar is verantwoordelijkheid

voor de wereld, trouw aan de aarde, maar vertrouwende
op den Schepper.

ende vaeder sagen henengaen om nimmer weer te ko-
men.
Het overbrenghen van berigten vorderde toen oock

veel tijt. Over lant ainah dit aen met koeriers, en de
over see met het schin. De Koerier moest het hebben
van sijn ghoede onderdaenen, en hocvelen van hen
quamen nooit op de plaets van bestcmminghe aen,

omdat boose luvden hen uytschudden ende voor doot
lieten liggen. Het schip gingh met Godt, bleef het op
de reize, dan werden de berighten speclgoet voor de
haaien en verdere roofghedierten.

Eghter, ghy gaet voor een backjen staen of te wel sit-

ten, ende op het ooghenblick dat ghy spreekt, hoort
een aender mensch uw stem op elcke plaets ter waerelt.
Ghy beschouwt dit wonder als ghewoon, ende Iagt om
myn verbaezighe: het syn de golven in den aether, segt

ghy, die Uw stem overbrenghen. Wij kenden gheen aen-
dere golven, dan die der sec. De conste van spreken dier

golven kenden wij oock: wij wisten daerover mee te

praeten. Maer dat de golven der lugt de stem op con-
den vaengen ende over brenghen, siet, kinderen, dat
wisten wij niet!

Wat hadde ick gaerne, toen ick op de fondamenten
van Jacatra in 1619 Batavia stigtte, over dierghelycke
consten de beschikkinhge ghekregen. En de alsoo de
stemme ghehoort van het vaederlant. Hoe hadde ick,

toen ick het ambt van den edelen Both overnam, alsoo
de Hooghmogcnde Heeren van de Kompanie dank ghe-
bragt voor het vertrouwen, dat sy in my stelden.
Wat hadde ik gaerne raedt inghewonnen van myn

principaelen in talloose vraegstukken, die my daeghc-
lyks werden voorgcleit. Ick moest reghecren en vechten
te samen. Vechten teghen de Spanjolen en Portugeescn,
vechten tegen het Indise volck. Ende er sorg voor drae-
ghen, dat de Kompagnie haar schepen rijck bevragt met
peper, muscaat-noten, silver en de toeback in de haven
sag terughkeeren.

Ick hoore, dat de saecken in de wcrelt slegt gaen.
De baeten dekken de costen niet, en waer men staet of
gaet, hoort men klagten van hantwerekers, die het broot
niet verdienen, ofte gheen bezigheden hebben. Oock is

er veel ghekrakcel tusschen de volcken onderlingn.
Sints 1600 is er naer ick meene weynigh veraendert, en
sijn de mensen niets wijscr gheworden. Ick hadde soo
gedagt: ghy hebt sooveel saecken voor vermaeck en ont-
spanninghc, ghij kunt profijte trekken van uytvindin-
ghen op velerlei ghebiet, hoe ter waerelt is het dan rao-
ghclyck, dat ghij U het leven soo mocilyck maeckt?
Wy hebben Hollant groot moeten maecken in daghen

van strijdt, met strijdt door strijdt. Ghy hebt gheen
strijdt, maer soeckt die. Is dat gheen sotte waerlt,
waarin ghy leeft?

Welck een geluck, dat er met al die naerigheden nog

God is door Christus als de \erlosser, /ooals de pre-

diking van het kruis ons doet verstaan.

Zijn liefde breidt zich uit over deze gebroken wereld

en dan ontstaat dankbaarheid door geloofsovertuiging.

Gebed om gered te worden. In dankbaarheid uitgaan-

de om te redden.
Ds. Tromp verhaalt vdn liet leven uit de achterbuur-

ten van de Bernardo in do achterbuurten van Londen
en laat even diep voelen, hoe cle ellende, de diepste

ellende heerscht ook onder de achterbuurt jeugd.

Hoe hij overtuigde en hoe de Bernardo in zijn leven

zestig duizend kinderen gered had (,nder cle steeds stu-

wende vraag: Moe kan ik voor mijn mcdesolk wat zijn.

Het hoorbaar, tastbaar maken van het Evangelie.

Een geloovig mensch verwacht een nieuw rijk, waar
zwaard en ongerechtigheid niet meer zullen zijn of heer-

senen.
Maar een geloovig mensch, zal dat in zijn leven wil-

len doen blijken, als hij het rijk van vrede en barmhar-
tigheid verwacht.
Zoo niet, dan zal zijn geloot in zijn ongeloot onder-

gaan.
Hij moet uitdrukking geven aan zijne -\cr\vachting,

als een doorstraling van de komende wereld.

Dat zal dan openbaar worden in het leven, dan kan
het bestaande niet maar zi.o aanvaard worden.
Zoo brengt deze vcreeniging uit gehoorzaamheid aan

God, dankbaarheid de daad: gehcelonthouding.
Is deze daad groot of klein? Het oordeel over groot

en klein is niet aan ons.
Gehoorzaamheid is de daad, die leidt tot de nieuwe

wereldorde. Waar geen lijden is door zelfzucht en be-

geerte.
Maar als die daad geschiedt in het geloof, dan is

het een daad in God en onder geen beding mag die daad
clan gelaten worden. Zoo kan het gaan in middernacht-
zending, in vredesbeweging, al weet de geloovigc, dat

deze vrede niet is die van Christus.

Dat kan, dat moet een daad zijn van den mensch, die

staat in het tockomstrijk van God.
Zoo zijn er meer daden te noemen.
Maar vooral, wij moeten voor onze daden staan.

Niet uit makkeïijkhcid nalaten, maar als God roept,

de daad tot de honderd procent.
Dan vraagt ds. Tromp, waarom deze afdeeling zoo

geslonken is. Ziet men niet meer, dat daarbij de daad
staat in het geloof. Of denkt men, dat wat verwonnen
is weer verloren gaat?
Maar als men een daad doet uit geloof, dan viaagt

men toch niet naar resultaat.

kaerels sijn sooals Smirnotf, Soer, Van Beukering en
Grosvelt. Smirnoft, bygenaemd „de Turk", quam uyt
het verre Ruslant, maer is een der onsen gheworden.
Daer kunnen wy trots over sijn. Hy was cle capiteyn
van „de Pelikaen" en toonde sich dese onderscheydin-
ghe wacrdigh. ,

By Uw vertreck uyt Indien quam er veel volck op de
been, al was het nagt. Er hccrschtc vreughde en de
jolyt. In het mocrlant werd elck op de hooghte ghe-

stelt van wat er op het vlieghvelt Tjililitan gheschiedde,
danck sij de radio. Gheen vrouwtje bleef by het spinne-

wiel, alles luysterde aen de luitspreker. De mannen
sogen hun toeback, en knorden op de vermaledijde kin-

ders, als sij schrauwden. Een kraftig hoezee wecrklonck,
toen ghy in het lugtruym verdween. Al naer dat ghy
Hollant naeder quam, nam daer de spanninghe toe. Het
woort „Pelikaen" was op veders lippen. Maer schier on-

dracghelijck wiert de spanninghe, toen de menschen-
menïghte op Schiphol U in cle lugt hoorde, en de ghij

door mist en damp niet soo goet en snel kondt daelen,

als verwagt wiert.

Hoc steegh een sught van verlightingh op, als de grote

voghel neerstreeck. Menigh „Godtdank" werd ghehoort,
en menighe tracn van danckbaerhjyt uyt de ooghen
ghevcegt.
Ghy stapte uyt „de Pelikaan", de togt was volbragt!

Welck een grote beteekenis hebben dese weinighe
woorden!
Onder de duysende bevonden sigh veel hooghwaar-

digheitsbeklecdcrs, die wy regent, schout, schepen, pen-
sionaris en dierghelycke titels gaven.
Ghy wiert tot ridder gheslaghen; soo had het Uw

Koninghinne, een waardighe telg van Prince Willem van
Oiangiën, bchacgt. De Stacl Amstclrcdamma schonk
U de eere-penningh bij monde van haer schout cle

Vlugt Van aendere sijden quamen schoonc toespracken
in vrienclelyckc ende waerdeerende bewoordingen. Het
doet my goed te seggen, dat Holland sijn grote mannen
noch weet te eeren!
Oock van Uw voorvaedcren, salut, kojne bcmannin-

ghe van „de Pelikaen". Ghy hebt gheen tcghenslagh ge-

dugt, en alles ghedacn wat van kaerels van Uw slagh

verwagt mag worden.
Op alle huldcbctuyghingen was Uw eenvoudig en

kort-Hollands antwoort: Wy deden onse pligt. Soo
hoort het, soo is het goet!

Ghy syt er de mannen niet naer, op de lauweren te

blijven rusten. Voort gaet ghy, om Hollants naem groot
te maecken in de waerelt. Ende moge ik U bij dit werek
herinneren aan myn lyfspreucke

„Ende desespcreert niet".

Jan Pictcrszoon Cocn.

(Nadruk verboden).
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Niet gestuwd door het mogelijk resultaat, maar als

eigendom van Christus als uitbloei van, het geloof tot

vrucht.
Het geloofsleven geeft de maatstaf aan van de daad.

Een daad, verricht uit het volle geloof, is voor Christus,

is goed.
Én God weet alleen, waar onze daden zullen treffen,

als de uitverkoren pijl die treft in de pijlkoker.

Het is geed, van zeil zijn we geneigd ook daaruit
munt te slaan. Daardoor geen aanleiding tot trotsch-

heid of /.eltaanmatiging.
Ons le\en staat op de aarde. De geest wil ons den

strijd uit laten strijden, als het geloot in de daden is,

waar voor den strijder is het: Ik ben met U, tot aan
de voleindiging der wereld. Dat is de steun en sterkte

van elke daad door de nieuwe kracht van den geest.

De heer Zwemmer dankt ds. Tromp namens allen

en hoopt, dat later ds. Tromp nog eens een avond voor
de vereeniging zou willen houden, om de kracht van de
Jedcn tot eensgezindheid te sterken in den arbeid van
de geheclontbouding.
Na gezang 180 werd de bijeenkomst gesloten met een

dankwoord van ds. Tromp.

DEBATAVOND Dr. BANNING, DE HEER VAN
DER WEIDEN.

Een stampvolle zaal in Monopole met een rustig

publiek, vol aandacht.
Dat er groote belangstelling was \ oor de debatavond

in Monopole bleek wel daaruit, dat reeds dadelijk om
half acht, toen de zaaldeuren geopend werden, het pu-
bliek binnenstroomde.
Tegen acht uur, het aanvangsuur, was geen plaatsje

meer onbezet en de laatkomers moesten zich met staan-
plaatsen behelpen.

Veilig kon als schatting aangenomen worden, dat een
zeshonderd belangstellenden op dezen avond aanwezig
waren.
De vergadering stond onder leiding van den heer Van

der Moolen, voorzitter van de plaatselijke afdecling van
de S.D.A.P., welke afdeeling dezen avond georganiseerd
had.

'

"
'

In zijn openingswoord dankte hij voor de groote be-
langstelling, waardoor bewezen werd, dat het fascisme
ook op Zandvoort de aandacht trok.
Wel was op meer vergaderingen over het fascisme

gesproken, maar op dezen avond zouden speciaal fas-
cisme en democratie tegenover elkaar worden gesteld.

Uit de correspondentie, die gevoerd was, bleek, dat
de heer Van der Weiden niet bereid was, een direct
debat te voeren. Wel om de beginselen uiteen te zetten.
Hoewel dit afweek van het oorspronkelijk plan, had de
afdeeling deze voorwaarde toch geaccepteerd, omdat
daardoor toch democratie en fascisme van alle kanten
belicht zouden worden.
De volgorde was, dat eerst dr. Banning drie kwartier

zou spreken, daarna de heer Van der Weiden, waarna
dr. Banning nog een slotwoord zou zeggen.
Verder hoopte en eischte de heer Van der Moolen,

dat ieder van de aanwezigen rustig en zonder interrup-
ties elk der sprekers zou aanhooren, opdat deze verga-
dering tot haar volle recht zou komen en als alle verga-
deringen van de S.D.A.P. een modelvergadering zou
kunnen zijn.

Door een luid applaus toonde het publiek haar instem-
ming met de woorden van den heer Van der Mcolen.
Daarna leidde dr Banning zijn onderwerp in, bij de

zwakke democratie het zwakke, bij het sterke fascisme
het sterke aceentueerend.

Dr. Banning wees er op, dat de politieke strijd in
Europa, ook in ons land dus, ging tusschen democratie
en fascisme

, of men dan al sprak van Italiaansch,
Duitsch of Hollandsch fascisme.
En onder de leuze, dat het fascisme het sterke was,

tot de daden in staat, waar de oude democratie te zwak
voor was.

Eerlijk zou spreker probecren, de beginselen naar
hunne waarden tegenover elkaar af te wegen. Eerst be-
handelde spreker de verhouding tusschen partij en staat.

In alle landen heeft het fascisme dit gemeen, dat er
maar één partij erkend wordt, de staat. De organisatie
is militair en aan den top staat een leider of dictator,
die alles regelt en benoemd, afdalend van den top naar
beneden, waarbij het hoogere steeds 'het lagere be-
noemt. De landsleiding en het bestuur gaat dus niet van
het volk uit. De leider weet en weet het alleen en men
heeft te gehoorzamen. Uit.

Bij het democratische beginsel wordt de leider door
de massa gedragen, de partij door de massa gesteund;
bij het fascisme heeft het omgekeerde plaats. Daardoor
ontstaat bij het fascisme een maximum van dwang bij

een minimum van vrijheid. In de tiengeboden van het
fascisme voor de Italiaansche jeugd wordt geleerd:
Mussolini heeft altijd gelijk.

GLAS- EN VERFHANDEL
Stationsstraat 7 - (bij het Station)
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PRIMA GROND-
en LAKVERVEN
Lijnolie 25 et per L»

Zuivere Terpentijn

50 cent per Liter

G. DE LEEUW
Schilder.
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No. 51

Den volgenden morgen, voor school-
tijd, nam meester ons mee naar de
hoogste klas. ,,Ik zal eens aan jullie

vaders schrijven, wat een lieve kinde-
ren jullie bent!" zei hij, en meteen be-
gon hij aan den brief. Daar hij dien
ochtend naar den burgemeester moest,
had hij z'n hoogen hoed opgezet.

Toen de -brief af was, legde meester
zijn hoed op een stoeltje. „Leest hem
maar eens", zei hij. op den brief wij-

zend. Toen ging hij de klas uit. Wij aan
't lezen, maar per ongeluk stootte ik

't inktpotje om en daar stroomde de
vieze inkt dwars over den brief zoo in

meesters hoed!

(NADRUK VERBODEN)

ie

HOEST GIJÜ
Haal dan gauw een
flesch

Druivenborstsiroop
WIET VENKEL
Het zal U spoedig ver-
lichting geven. Heele
flesch f 35. Halve
flesch f 0.25.

Drogisterij L. Blaauboer
Gedipl. Drogist

Haltestraat 46 - Tel. 192

IS TOCH V00RDEELIGER
Ziet onze restanten in de etalage.
Veel artikelen BENEDEN inkoop.

Weder ontvangen onze RECLAME KOUS ! ! ! !

Zijde met fil d'écisse 39 et

Wollen Dames Sokjes 49 et

Moderne Rokjes, vanaf 175 et

Heeren mode artikelen:
Petten, rubber klep vanaf 49 et

Heerenhoeden . . . 1.75—2.25—2.75—3.50 enz.

Reclame Overhemden 98 et

Sokken, 2 paar 25 et

enz. enz.

Ziet de etalage in de

Goedkoope Amsterrïamsche Winkel
STATIONSSTRAAT 12

Het kost minder bij G*A. W*

Begin het Nieuwjaar goed

M door Uw GROENTEN, FRUIT
§= en AARDAPPELEN te koopen

UI in het

j| Westlandsch Groenten-
H i^^ga en Fruitbuis ®^^

j§| STATIONSSTRAAT 16

=1 Lof per pond 19 et
=ÊË Worteltjes geschrapt, per pond 7 et

1|§ Spruitjes 1ste soort, per pond 12X et

Wm 3 pond Wortelen voor 10 et
Hl 3 pond Uien voor 10 et

HH Goudreinetten per pond 18 et

H Bellefleurs 10 et

§ji Sinaasappelen zoet .... vanaf 3 a 10 et
ml Mandarijen vanaf 3 a 10 et

1=1 Bananen per pond 20 et

g§ Moesappelen 3 pond voor 25 et

=§ Stoofperen 3 pond voor 25 et

H Tafelzuren - Limonades - Slaolie - Bus-
JH groenten alles tegen lage prijzen.

H| Hooren en bezorgen

Ü§ zonder prijsverbooging

1 G. van Brussel - Stationsstraat 16

CJ» BRUIJNZEEL
vJbu JUPITER
HALTESTRAAT No. 6

Het voordeeligst adres voor

HUISHOUDELIJKE-, SPEEL-
GOED- en ELECTRA-ARTIKELEN

SPLENDOR LAMPEN
met garantie

10 tot 50 kaars 36 et

100 70 et

200 120 et

Men aanvaardt in de democratie het partijwezen als
een noodzakelijkheid, die ten goede kan werken. De de-
mocratie aanvaardt de geestelijke verschillen bij den
mensch en de verschillende wijzen, waarop deze ver-
schillen zich kunnen uiten.
De democratie erkent, dat de rijkdom van het leven

zich openbaart door de verscheidenheid. Het meeleven
met de verschillende volksmcningen is de rijkdom der
democratie en is daarbij gegrond op innerlijke verwant-
schap. De democratie erkent den mensch in den mensch,
daarbij beperkend, dat de waarheid voor een alleen te
groot is.

In de overtuiging, dat er fouten gemaakt worden,
wenscht zij oppositie en discussie. Die uiting van de
openbare meening wordt noodzakelijk geacht. Het de-
mocratisch beginsel heeft dat noodig. Het wenscht een
deelnemen aan het politieke leven door een bewuste
volksmassa.
Daarom hecht de democratie zoo'n groote waarde aan

volksopvoeding.
De democratie ziet daarom nooit een andere partij als

een vijand, die vernietigd moest worden, al wordt die
vijand ook bestreden.
Denkt men bij het fascisme niet, zooals de leider, dan

wordt men vernietigd, concentratiekamp, gevangenis en
nolitieke moord zouden als voorbeeld genoemd kunnen
worden.
De democratie erkent leven en werken, door wat bo-

ven de verschillende partijpunten uitgaat.
Het fascisme slaat neer of verlaagt tot dressuur. De

democratie maakt van het volk geen kudde, die geringel-
oord moet worden en wat het fascisme wel wil.

Bij het fascisme is de staat de absolute macht, niets
buiten de staat. Het individu heeft geen rechten. Het
fascisme is de dwangstaat, de democratie de rechtsstaat.
Geestelijke rechten worden erkend en de democratische
staat is onderworpen aan de internationale rechtsorde.
De democratie weigert erkenning van macht, die bo-

ven het recht uitgaat. En waar het persoonlijk geweten
spreekt, daar houdt de macht van de staat op. Daardoor
is de democratische staat pacifistisch naar buiten.
Het sterke fascisme wil dwang, macht en is bezield

door oorlogswil.
De democratie gelooft in het oude ideaal, dat onder

de volken eenmaal de volledige vrede zal hcerschen.
Het fascisme ontkent het recht van vrij weten, de

staat heeft de waarheid overgenomen. Gewetensovertui-
ging wordt ontkend, geloofsvrijheid is er, als de kerk
zich achter het fascisme stelt.

De democratie wil de geestelijke krachten in het volk
ontplooien en naar alle kanten vrij maken in het levens-
beginsel der verdraagzaamheid.
Het erkent den mensch, ieder als zoeker naar waar-

heid. Het leert den mensch strijden met geestelijke wa-
penen bij het luisteren naar de stem /an het geweten.
Het fascisme ziet de menigte als massa, vol met wrok-
gevoelens dus, die elke massa beheerschen moet.
Dit laatste wordt versterkt in de corporatieven staat,

waar de klassestrijd niet mag worden uitgestreden.
Spreker keert zich heftig tegen het voeren van den

klassenstrijd, een strijd, waardoor zoovelen zijn ten. on-
der gegaan. Mfar in de massa zijn een groot deel van
de wrokgevoelens verdwenen.
Kapitaal en arbeid zullen steeds noodig zijn. Het is de

vraag maar, wie de macht zai hebben.
Wat de democratie bereikt heeft, kan het daglicht ver-
dragen. Het is niet de afdeeling of de partij, maar het
is, dat de mensch als mensch den kop op kan heften
om den hemel te zien in vrije gedachten. Het is gegrond
op het geloof aan den geestelijken kiem in elk mensch
aanwezig.
De heer Van der Weiden stelt de vraag: Marx of Mus-

sert, communistisch of fascistisch.

In de crisis ziet hij geen tijdelijke inzinking, maar het
doodelijke van het stelsel. Het egoïstisch standpunt moet
overwonnen worden, niet ieder voor zich.

Men wil ook niet erkennen, dat het tegenwoordige po-
litieke stelsel, waar men zijn partij in gehad heeft uit-

geleefd is.

Dat democratie vrijheid zou brengen, brengt hem tot
een vergelijking met de Fransche revolutie. De broeder-
schap was van korten duur. De vrijheid die tot nu toe
geheerscht heeft, was die van den sterkere, om den
zwakke uit te buiten.
Marx stelsel had gefaald door het: proletariërs aller

landen ,vereenigt u. Wel zijn er verbeteringen ingevoerd,
maar het Marxisistische stelsel is de sterkste steun van
het kapitalisme geweest.
Het kapitalistische stelsel is nog even sterk als in den

tijd van Marx.
Wat heeft men gewonnen? Dat er 300.000 werkloozen

in Holland zijn. Het is een schandaal, dat het productie-
proces nog zoo is, dat er niet een staat opgebouwd kon
worden, waar arbeid is.

Verder haalt hij aan als organisatie den diamantbe-
werkersbond en het nuttelooze der conferenties.

Het fascisme wil geen veertig jaren wachten, voordat
er misschien verbetering komt.
De socialisatie brengt de producten in handen van

ambtenaren. Amsterdam is het weinig aanlokkende
voorbeeld, men steelt er als de raven.

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop*



fl ruimt op
Bloemvazen 12 et

Bloemhangers 24 et

Pors* Dames en Heeren
Kop en Schotel 15 et

Emaille Ketels 48 et

Ontbijtserviezen 198 et

Slaapkamermatten 56 en 78 et

Hondenmanden vanaf 68 et

Matjes 29 et

Sauskommen 19 et

De laatste kachels

Billijk te koop

Haifesfraat 37 Telefoon 311
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Groote Prijsverlaging van Groenten
bij de Aardappelen-, Groenten- en Fruithandel

,.DE ZUID '-Diiin.veg 17-Tei. 514
HEDEN NOTEEREN WIJ:

Dik blank lof, pp 18 et

Harde spruiten, p.p 8 et

Tuinworteltjes, gratis geschr.
per pond 7 et

.Harde Uien, 4 pond 10 et

Gr. Wortelen 4 et

Krul Boerekool, 2 p 15 et
Versche Andijvie, 2 p 25 et

Gr. Mandarijnen, 3 stuks 10 et

Honingzoete sinaasapp. 10 a 30 e

Gr. Honingz. sinaasapp. 10 a 40 c

Handapp. (Jonathans), p.p. 18 et

2 pond 32V= et.

Citroen Bellefleurs 2 pond 25 et

Handpcren( Anjou), p.p.
2 pond 40 et

Handgoudreinetten p.p. .

.

Extra, extra „

Zoete Stoofapp, 3 pd
Moesapp., 3 pd
Moesgoudreinctten, p.p. . .

Citroenen, 3 stuks

VATGROENTEN:
Snijboonen, p.p
Spercicbooncn, p.p
Andijvie, p.p
Zuurkool, p.p

23 et

15 et

20 et

25 et

25 et

10 et

10 et

14 et

14 et

14 et

7 et

Ü! ATTRACTIE!! ATTRACTIE !

!

Van Zaterdag 13 Jan. tot en met Zaterdag 20 Jan. mag
iederen kooper meeraden naar 't aantal stuks fruit dat
in de etalage ligt opgestapeld. Voor de winnaars heb-
ben wij eenige aardige prijzen beschikbaar gesteld,

waaronder een Fruitmand (ziet de etalage).

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging.Dagclijks
met de wagen aan huis te ontbieden.

Beleefd aanbevelend.

R de MES
sis3?^®®Sf3!^3l3!3!^aei!25!|l3ï3?ffi3?ï2l3!S!Se3ï3t^^t:

CORRESPONDENTIE
Wegens toeloop van advertenties konden enkele be-

richten en een verslag, hoewel reeds gezet, heden niet

worden opgenomen.
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m DINSDAG 16 JANUARI - 8.15 uur 250ste VOORSTELLING VAN:

EER» EVENEMENT IN HET TOOÏMEELSEIZOEN 1934 TE ZANDVOORT.
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P+ FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Pian Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerend© prijzen.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 14 Jan. v.m. 10 uur Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 14 Jan. v.m. 10 uur: PREEKLEZEN.
n.m. 5 uur: GEEN Dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 14 Januari v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING
Bevestiging ambtsdragers,

n.m. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 23.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN'
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond-

Brugstraat 15.

Zondag 14 Jan. v.m. 10.30 uur: Ds. N. PADT.

JEUGDDIENST, Oude Bewaarschool.
Zondag 14 Jan. v.m. 10.30 uur: Mevr. G. M. PADT—

DE VOOGD.
KINDERDIENSTEN

12—1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.
Maandag 15 Jan. 8.15 uur: Vrouwenavond.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroogmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lot
Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere van het H. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag ran 5— 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 19 Jan. Middagdienst 4 uur.
Zaterdag 20 Jan. Einde van de Sabbath 5.14 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

GEVEST IGD

8EHANGERIJ. STOFFEERÜERIJ

J. JACOBSON Jr.
PARALLELWEG 35

TELE F. 270

Gedurende Januari-Februari spe-
ciale prijzen voor Behang-, Stof-

feerwerk- en Reparatiewerk.
Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting.

Complete Woning-inrichting

«li
MED. DOCTS. ARTS

K0STVERL0RENSTR. S - TEL. 130

SPREEKUREN : 8,30—9.30 en 1—2 uur.

ATUU
weer bij

Bij 1 pak van onze heerlijke

Pudding a 15 cent een pracht

vlekvrije

Vork of Lepel
CADEAU.

Dat kan alleen Van Kol

Extra aanbieding van Donder-
dag 11 tot en met 20 Januari

Zuiver gesmolten Rundvet
per pondspak * 36 et

DE BESTEMAIZENA
4 pak 22 cent
Dus nu naar VAN KOL
en doet Uw voordeel!

Stationsstraat 6 - Telefoon 159

HET MONOPOLE-MENUE.
We brengen deze week om te beginnen een goede me-

dedeeling voor de Zandvoortsche danslustigen. Vanaf
a.s. Zondag 14 Januari n.1. wordt er in Gebouw Mono-
pole wederom gedanst onder leiding van den eminenten
dansleeraar J. Stol Jr. Er is een nieuwe band ge-enga-
geerd terwijl voor vele en wisselende attracties is ge-
zorgd. Ongetwijfeld zal deze mededeeling door zeer ve-
len gunstig worden ontvangen, en wij rekenen dan ook
op een groote opkomst! U wéét het dus nu. . Zondags-
avonds dansen in Monopole!
Voorts herinneren wij nog even aan het Nieuwjaars-

bal dat hedenavond wordt gegeven door de Tooneel-
vereeniging Phoenix. Introducties hiertoe zijn aan de
zaal verkrijgbaar. Er wordt een Nieuwjaarswensch uit-

gesproken door Thomasvaer en Pieternel!
18 Januari a.s. houdt Jhr. Dr. C. Moleris, op uitnoodi-

ging van de Zandv. Handelsvereeniging een lezing in

Gebouw Monopole, welke zal worden besloten door een
gezellig bal.

20 Januari a.s. viert de Gymnastiekvereeniging O.S.S.

haar 30 jarig jubileum met een grootsch opgezetten
feestavond, waaraan o.a. de Tooneelvereeniging Phoe-
nix haar medewerking verleent met de opvoering van
„Groote Stadslucht". Het belooft een zeer geslaagden
avond te worden!

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN: Alida Johanna: dochter van B. Bosman

en C. Molenaar. Antonius Clemens Maria: zoon van F.

J. M. van Os en C. M. van Everdingen.
ONDERTROUWD: W. Paap en A. van Keulen.
OVERLEDEN: W. Golsteijn, oud 69 jaren.

Levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht
van P. Drommel en L. Haveman.
GEVESTIGDE PERSONEN: J. van der Huift van De

Bilt Groote Krocht 15.

HUISVROUWENVEREENIGING.
De theemiddag die 16 dezer in „Monopole" zou ge-

huuden worden kan niet doorgaan, aangezien op dien
datum te Haarlem een lezing wordt gehouden, en zeker
veel van de dames daar heen willen gaan. Daarom zal

de theemiddag nu gehouden worden op 30 Januari
a.s. in Monopole.

HUISMOEDERS !!!

H. ELD1K blijft het voordeel! gst
tenminste voor hoogste kwaliteit
Er zijn soorten vieesch welke ik

niet WIL verkoopen.

5 pond Reuzeel ƒ 1.30

4 pond Ossenvet ƒ 1.20

3 pond Varkenskarbonade ƒ 0.90

3 pond Varkensfricandeau ƒ 1.25

3 pond Ribkarbonade ƒ 1.00

3 pond Haaskarbonade ƒ 1,20

3 pond fijne Ribkarbonade ƒ 1,20

3 pond Varkcnslappen ƒ 1.18

3 pond Varkensrollade ƒ 1.10

3 pond Ossenrollade ƒ 1,35

Ossenhaas 70 et

Lende en Punt 61 et

Biefstuk 70 et

Lamsvleesch, 4 pond 60 et

Lamsbout 40 et

Lamskarbonade, vanaf 20 et

Osscnlappen 40 et

VET KALFSVLEESCH
Fricande*u 80 et

Rollade 70 et

Lappen 70 et

Poulet 60 et

Gehakt 60 et

ALLES A CONTANT — ALLES A CONTANT

HL VAN ELDIK - TELEF. 416
BURG. ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).
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HOLLANDIABIOSCOOP
TELEFOON 458 - DIR. GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN

Zaterdag 13, Zondag 14 en Maandag 15 Januari - 8 uur
3 DAGEN. 3 Opvoeringen van een groot Prachtpro-
gramma. Opvoering van de groote Superfilm der Metro:

Een buitengewoon moderne zedenfilm, schitterend in
ieder opzicht. De film waarover de wcrldpers enthou-
siast is. — In de hoofdrollen een keur van artistcn:
JOAN CRAWFORD — ROBERT MONTGONERY

LEWIS STONE — NILS ASTrIER.
Een film welke U zien moet!

Als 2e hoofdnummer optreden van: de sympathieke
filmacteur: HEINZ RUHMANN in

('N STREEP DOOR DE REKENING)
Een buitengewoon amusante film, waarbij U zich koste-
lijk zult amuseeren. De film werd 2 achtereenvolgende
weken met enorm succes in het Rembrandt Theater
te Amsterdam vertoond.

WEDEROM EEN PRACHTPROGRAMMA ! ! ! ! !

ONDER DE ACHTTIEN JAAR GEEN TOEGANG.
Prijzen der plaatsen: 40—65—90—110—135 et., plus be-
lasting.

Zondagmiddag 2.30 Famiüe- en Kindermatinee
Als hoofdnummer:

('N STREEP DOOR DE REKENING)
met Heinz Ruhman, Otto Walburg, Margaretha Kupfer.

VERDER BUITENGEWOON BXJPROGRAMMA ! !

Entree 15—30—40 cent plus belasting.

BW» ATTENTIE!! ^H
DONDERDAG 18 JAN. - 8 UUR - POPULAIRE VOORSTELLING

Reprise van: GRETA GARBO in

De groote superfilm welke ieder zien wil.

ENTREE 25 — 45 CENT PLUS BELASTING.

Plaatsbespreking en plaatskaarten voor ALLE voorstellingen ver-
krijgbaar in Sigarenmagazijn EtSENHARDT - Stationsplein

Een super-topprestatie

HET
van het jaar 1934 is het

TELEFUNKEN-
330 W.L.K. de ontvanger voor Lnngec
go!f,Korte golf, Ultra Korte golf slechts f 160*-

Alle Europeesche Stations bereikbaar.

Gemakkelijke betalings voorwaarden.

GROOTE KROCHT 17
TELEFOON 310

HUISMOEDERS, doet uw voordeel!!
Tuinworteltjes (geschrapt)

3 pond 25

Harde spruiten, p.p
Goudgele Andijvie, p.p.

Brusselsch lof, p.p

Harde Uien, 3 pd
Friesche Koolraap, 3 pd.
Gekookte Bietjes, p.p.
Mainzer Zuurkool p.p.
Gesn. Roode Kool, p.p.

10

15

20

10

10

et

et

et

et

et

et

et
et

et

AMERIKAANSCHE
ZIET DE ETALAGE

Stoofperen, p.p 10 et

Stoofappelen, p.p 10 et

Moesappelen, p.p 10 et

2 p.bl. erwtensoep m. kluif 40 et

2 p.bl. br. boonensoep .... 40 et

Honingzoete sinaasappelen,
3 voor 10 et

Groot zoete Mandarijnen
3 voor 10 et

APPELEN, p.p 7 et

! ALLES IS GEPRIJSD!

R. HOGEN-ESCH - TELEFOON 237
ROZENMOBELSTRAAT 18 Recht voor de KLEIDE KROCHT

E. SPOELDER
He erenkapper
HALTESTRAAT 14
Het adres voor vakkundig

knippen en scheren

Zaterdags voor Heeren den
geheelen dag knippen

Kinderen tot 4 uur

HET NIEUWSJAARSBAL VAN PHOENIX.
Hedenavond geeft Phoenix in Monopole aan het Sta-

tionsplein haar Nieuwjaarsbal.
Dit eerste bal na het begin van het nieuwe jaar is

niet daarom het Nicuwjaarsbal.
Neen, het bijzondere karakter wordt aan deze bal

avond verleend, omdat Thomasvaer en Pieternel hun
Nieuwjaarswensen zullen uitspreken.
Het is altijd een kleurig en fleurig oogenblik, als

Thomasvaer en Pieternel daar op de tooneelplankcn van
Phoenix staan.

Kleurig, omdat het stujc Ond Hollandsen is en fleu-

rig, omdat de wensch niet alleen Phoenix belangen of

Phoenix wel en wee omvat, maar ook verdere strekking
heeft en de samensteller m een pittige en beschaafde
woordkeus zoo Zandvoorts verlangens en wenschen de
revue laat passeeren.
Deze Phoenixavond belooft dan ook nu weer iets

extra's te geven en daarom kan een gezellige avond ver-

wacht worden in Monopole.
Te meer, omdat naast Thomasvaer en Pieternel ook

andere nummers attracties zullen brengen.
Het bal staat onder leiding van den heer Stol, dat

waarborgt gezelligheid.

De bekende Monopole Band verzorgt de muziek, dat
verzekert stemming.

Is Thomasvaer en Pieternel hedenavond ook uw gast-

heer en gastvrouw?

TE HUUR;
WOONHUIS, bev. 4 k., keuken, tuin, per week ƒ 6.50

WOONHUIS, bev. 4 k., keuken, turn, per week ƒ 6.50

WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 7.

—

WOONHUIS, bev. 5 k.. keuken, tuin, per week ./ 7—
WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 8.—
WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week f 8.—
GROOTE GARAGE, per maand ƒ 15.—
BENEDENHUIS. bev. 4 k., keuken, bad, p. wk / 8.50

GROOT BOVENHUIS, bev. 6 k, keuken, p. wk / 9—
WOONHUIS, per week ƒ7.—
WOONHUIS, per weck / 7.—
BOVENHUIS, bev. 4 k.. keuken, per week .... ./ 7.50

WOONI 1U1S. per week ./ 7.50

VRIJ BOVENHUIS, per maand J 30—
VRIJ BOVENHUIS, 4 k., keuken, 2 balcons. p.md 35—
VILLA, bc\. o k.. keuken, per jaar ./ 600.

—

VILLA, bev. k. en suite, serre, boven 4 k.
sousterrein, 2 k., per jaar f 650.

—

GROOTE VILLA, 11 k. 2 keuk.. garage p. jr ./ 900.—
GROOTE VILLA, per jaar J 700—
KLEINE VILLA, per jaar ./ 450—
GROOT HUIS, eerste stand. bev. 9 k., groote

keuken, zomerhuis, per jaar / 800.

—

BOUWGROND te koop aan de Boulevard.

Bouwcrediet. Hypotheek. Assurantiën op elk gebied.

Inlichtingen kosteloos.

W. PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 7465

Gaat U Verhuizen????
Indien U bij Verhuizing meubelen
eet. heeft te verkoopen, wendt U
dan tot de

ZANDV. MEUBELHAL
BRUGSTRAAT 17 — TELEFOON 464

Dir. Waterdrinker. Overal te ontbieden.

Bloemenmagazijn „DE ANEMOON"
ORANJESTRAAT 5

Lila Darwintulpen 5 et per stuk
Seringen vanaf 5 et per stuk
Crocusjes 5 et per «tuk
Cyclame's vanaf 35 et
Bloeiende cactusplanten 45 et

Beleefd aanbevelend,
B. SCHAAP—MARSTELLER.

R'S GOEDERENHANDEL
HALTESTRAAT 32— 32a

Courante Manufacturen
altijd Sterk en Goedkoop

OP 'T HOEKJE:
ALLE STANDAARD MERKEN SIGAREN EN

SIGARETTEN — TABAK.
BYOUTERIEN — EAU DE COLOGNE'S

EN LEDERWAREN.
Nog enkele stuks Dames Tasschen van prima leder,

Zilvervos, vanaf ƒ 4„25.

Zilveren, verchroomde en Kristallen Colliers.

Dames Armbandhorloges, prima uurwerk, vanaf / 3,35

Heeren armbandhorloges, prima uurwerk, vanaf f 3.50

Zilverwerk in verscheidenheid als Theeschepjes, Bon-
bontangen, Koffielepels, Roomlepels, Taartscheppen,

enz. enz.

Zilveren ringen, in alle maten.

Reparaties aan Goud, Zilver en Uur-werken.
Vlug — Billijk en goed.

DRUKKER IJ

G E RT EN B AC H
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

GEVRAAGD

;

EEN KAMER
OF

Kleine Winkel
geschikt voor Horlogerepa-
rateur. Brieven ond. no. 72
bur. Zandvoort's Weekblad

TE HUUR GEVRAAGD:
HUIS, GESCHIKT OF
INGERICHT VOOR

PENSION
mlsst«ns 12 kamers. Opgave
ligging en huurprijs onder no,
71 bur. Zandvoort's Weekblad

WEGGELOOPEN

:

Donkergrijze Kater
Terug te bezorgen tegen be-
looning, Haltestraat 53

Te Koop
f 101 prima Kolen fornuis

1 prima Werkfiets
half Transport f 9.

Zaterdagmiddag na 5 uur.

Parallelweg 17
Zandvoort

HOLANDIA BIOSCOOP.
Wederom geeft de Hollandia Bioscoop twee hoofd-

nummers in haar programma, dat Zaterdag, Zondag en
Maandag in Centraal aan het Stationsplein draait.
Het eerste hoofdnummer is Jeugdzonden, een ver-

filming door Metro Goldwyn van Letty Lynton met
vertolking van Joan Crawford.
Onder romantische avonturen maakt een rijke New

Yorksche erfgename een reis door Zuid Amerika.
Haar vertrouwde bij het geleiden is Renaul. Letty

Lynton ontvlucht den trotschen Zuid Amerikaan. Wat
Letty voor liefde van zijn kant hield, was niets anders,
dan het geregelde van de trouwe verzorging, waarop
hij rekende.
Tegenover haar innerlijk leven, dat door zijn egoisme

door hem niet ontdekt kon worden in de volle bloei
van 's levens verwachtingen, staat niets anders dan het
meest banale alledaagsche.
Te algemeen en alledaagsch nog, om zelfs maar ba-

naal te kunnen zijn.

Ze ontvlucht.
Ze leert op haar bootreis Jerry kennen en hem in zijn

liefde van haar als de ware en eenige. Maar nu komen
de lastertongen los, sleutels van ongesloten en onbe-
redeneerde verstand.
Het verstand dat oordeelt volgens klein, eng besloten

begrip, waarin het trots alle groote en hooge en mooie
woorden toch besloten is en besloten blijft voor den
alledaagsche mensch.
Nu komen de eischen van wat men rechten en plich-

ten noemt. Tot zelfs de laffe laster wordt niet gespaard
en Renaul toont zich nu in volle gedaante de man, die

hij was en is.

Maar de Moeder, die alles begrijpt in haar kalmte van
het volle leven, dat zij in haar rust kan overzien met
berusting en Jerry, zij weten het tot Letty te doen door-
dringen, dat haar verleden geen invloed uitoefent, nu
de toekomst zeker is door het heilig: Ja.

Het tweede hoofdnummer is een roman uit de wiel-

renners wereld en heet: Een streep door de rekening.
Het is een spannende film, die wel zal voldoen bij

sportlicvend publiek.

ATTRACTIE FRUITHANDEL „DE ZUID"
Wij verwijzen onze lezers naar de advertentie die in

dit nummre voorkomt van den heer E. de Mes, Duin-
weg 17. Wie een prachtige fruitmand wil winnen, kan
daar een kansje wagen. De uitslag wordt in ons blad
van 27 Januari bekend gemaakt.
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ANNY VAN ROON
GEDIPLOMEERD COSTUMIERE

Japonnen gemaakt vanaf f 4.—
pasklaar f 1.75

„ knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

Daar socialisatie wordt het privaatbezit niet afge-

schaft. Algemeen belang moet boven groepsbelang gaan
en dat weer boven persoonlijk belang.

Er is een chaos in de productie en de corporatieven
staat wil eenheid brengen en daardoor voor ieder ar-

beid. Het stelsel van de vrijheid steunt de groot indus-

trie, waarbij als regel geldt, dat geld niet stinkt.

De democratie van dr Banning is theorie, een vrijheid

van datgene, waar men zclt belang bij heeft.

Dr. Banning constateert, dat spreker langs zijn woor-
den is heengegaan. Iets definitiefs over het fascisme is

niet gezegd, sprekers woorden weerlegd ook niet.

En al zijn er nu 300.000 werkloozen, zonder de demo-
cratie zouden er zeker 600.000 van honger gestorven zijn.

Waarom doet de heer Van der Weiden geen poging,

om de crisis te reahseeren? Brengt de methode Mussert
vrijheid van denken? Is het fascisme gebouwd op een
plan van jaren studie der economische verhoudingen?
Is in Italië het werkloozen vraagstuk opgelost?
Na nog tal van aanhalingen recht gezet te hebben

en na een kort antwoord van den heer Van der Weiden
wordt deze zeer interessante avond door den heer Van
der Moolen met een. woord van dank aan het publiek

voor haar kalmte en rust gesloten.

JAARVERGADRING VAN HET MANNENKOOR
VAN ONDERLING HULPBETOON.

In Ons Huis heeft het Mannenkoor van Onderling
Hulpbetoon haar jaarvergadering gehouden.
Zoo buitenaf hadden we reeds het een en i-nder ge-

hoord wat er bij het Mannenkoor broeide, zoodat het

ons niet verwonderde, dat er voor deze jaarvergadering
een groote belangstelling was.
Daar de heer Keesman, de voorzitter van het koor

verhinderd was, werd de vergadering geleid door door
den tweeden voorzitter, den heer C. van der Mije.

In zijn openingswoord bracht de voorzitter dank voor
de gelukwensehcn, die burgemeester Van Alphen en
den heer P. van der Mije, cere-lid van de vereeniging,

met de jaarwisseling aan het koor gezonden hadden.
In het laarverslag van dm secretaris, den heer Stcke-

lenburg, dat uitvoerig was- en keurig verzorgd, werd
o.a. in dankbare woorden gememoreerd, de groote hulp

en steun van burgemeester Van Alphen door het koor
ondervonden. Waar hij kon werd met raad en daad ge-

steund.
Het jaaverslag van den penningmeester, den heer

L. van der Mije, deed ons hooren, dat er een groote

achterstand was in de contributie. Vooral enkele leden

hadden zich daaraan sterk bezondigd.
Besloten wordt strengere maatregelen toe te passen,

opdat deze achterstand spoedig ingehaald zal zijn.

Als voorzitter wordt gekozen de lieer T. Koper. Dit
is ontstaan door het bedanken van den heer Keesman,
die daartoe door omstandigheden gedwongen was.

Andere candidatcn, die gesteld werden, waren de

heeren G. de Joodc, A. v.d/ Geer, P. Schaap, S. Paap,

C. van der Mije en Blaaubocr.
De heer Koper kreeg 43 stemmen van de 63.

De benoeming wercï door den heer Koper aanvaard.

Bij acclamatie worden de heeren L. van der Mije en

A. A. van Zandvoort herkozen in het bestuur.

In de vacature van den heer Kr. Paap werden candi-

daat gesteld de heeren A. van der Kruk, A. v.d. Geer,
Versteeg, P. Keesman en J. Blaauboer.
Herstemming was noodig tusschen de hecren A. v.d.

Kruk en Blaauboer.
De heer v.d. Kruk werd met een tweetal stemmen

meerderheid gekozen en nam zijne benoeming aan.

H» Brauckman, Technisch Bureau
Zeestraat 35 - Telefoon 180

Radio en aüe el&ctnsche apparaten^

Na bespreking werd besloten deel te nemen aan het

concours dat 18 Maart a.s. in Rotterdam wordt gehou-

den.
Bij de rondvraag komt de directcurskwestie in be-

spreking. Vele leden waren van mecning, dat de heer

Hamel zich niet geheel en al aan het koor gat. Bij den
heer Hamel was het Kinderkoor alles, terwijl men meen-
de, dat toch het Mannenkoor nummer één moest zijn.

De heer B. Visser houdt een pleidooi voor het hand-

haven van den heer Hamel. Het is het belang van het

Kinderkoor en het Kinderkoor is de kurk, waar het

Mannenkoor op drijft.

Na stemming wordt besloten, den heer Hamel niet

als directeur te handhaven.
Daarna wordt voorloopig benoemd de heer Karl

Böhne uit Amsterdam.
Een propaganda-commissie wordt benoemd. Deze zal

trachten door huisbezoek het ledental te vergrooten.

Daarna wordt de vergadering gesloten.

Men verzoekt ons nog mee te deelen, dat eiken Vrijdag

avond om 7 uur de kinderen en het mannenkoor om
8.15 uur als gewoon in Ons Huis worden verwacht.

Voor de heeren zangers is een extra opwekking noo-

dig voor het Maart eventueel te bezoeken Concours.
Dus allen present en brengt vrienden als zangers

mede.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR»
OfUGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEOEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

ONS fijne werk zal U ten
volle bevredigen l

PERSEN.
ONTVLEKKEN.

!STOOMEN.
VERVEN.
REPAREEREN.
STOPPEN.
KUNSTWEVEN.
MODERNISEEREN
VERANDEREN.

Kf'ST' uw kleeding
Alle Reparatiën en veranderingen worden
op eigen KLEERMAKERIJ uitgevoerd.

Wij leveren ook fijn maatwerk!
HALTESTRAAT 24 - TELEFOON 132
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II heerlijk brood eten? 1
Koopt het dan in de ^

Brood- en Banketbakkerij ES

IS

D* Schaap - Zeestraat 13

KINDERKOOR „ZANGLUST"
ZAfMDVQQRT
DSRECTEUR

JACOB HAMEL

VR1
des avonds 7 uur zal in Hotel
„Zomerlust" (ingang Baan)

van bovengenoemd Kinderkoor— aanvangen. —
^S

DE CONTRJBUTIE IS 10 CEWT
BSB

Aanmelding des avonds 6.30 uur

DAMES!
Nu de Wintermaanden weer im aantocht zijn verlangt
u op uw feesten en soirée's een goed en chic kapsel. Dat
kan alleen geschieden door vakkundige bediening en
daarvoor is uw adres:

1tappersnuis
ORANJESTRAAT 17

** ï a r a
B. v.d. BIJL.

Het eenifiste adres voor Electrisch onduleeren. Bruids
sluiers te huur vanaf ƒ 1.50 met kappen. Onduleerer*
wasschen, knippen, watergolf, opblonden. manicuren
Haarwerken worden op eigen atelier vervaardigd. Voor
correctheid wordt ingestaan.

Tevens ook Heeren en Kinder-bediening
Knippen — Wasschen — Frictions

Abonnementen waar geen tijd aan verbonden is.

Dus opgelet: ORANJESTRAAT 17.

Kappershuis „Clara" - B* v.d* Bijl

lederen dag van 12.30 uur tot 1.30 uur gesloten.

ONDOORDRINGBAAR
Steeds drooge voeten bij het natste weer
een uitkomst voor deze tijden 75 pCt
besparing aan reparatiekosten

De schoolschoen bij uitnemendheid

PRIJZEN VANAF f 3.55

Alleen verkoop voor Zandvoort ALPH. SPRENGERS
Gr. Krocht 8 TEGENOVER HET GEMEENTEHUIS

Alle GASFORiMUIZEN -

COMFOREN - PROGAS-
APPARATEN op huurkoop
te verkrijgen bij de

18 £ E G BB

DIACONIEHUISSTRAAT 9—24

Dus Huismoeders
steld U in verbin-
ding met. bovenge-
- noemd adres. -

TELEFOON 173

pfaff naaimachines

reparatie van alle merken

depot hoeing's stoomerij en

ververij

stoffeerderij en meubelmakerij

groninger basar — groote krocht 19 — telefoon 265

SPOT

EXTRA LAGE PRUZERJ
van eenïge restanten Lin-
geries, Kindergoederen,
Kousen, Pullovers, Japon-
nen.

— SPOT
HET

LJ. KNOTTER
BLIJFT HET

Aangewezen
VOOR

Fijne Vieeschwaren

Groote omzet waar-
borgt kwaliteit

— — HALTESTRAAT 36 — —



KORTS IJZERHANDEL
IS HET ADRES
- VOOR DE - BETERE KEUKENUIÏRUSTING

UITSLUITEND EMAILLE B.K. HOLLANDSCH FABRIKAAT

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor Zandvoort werd gedurende de

maand December 1933 Ingelegd ƒ 14.934.93 Terugbe-
taald ./ 46.214,16.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt
het nummer 6819.

NUTS-SPAARBANK TE HAARLEM.
Vergelijkend overzicht over December 1933-1932.

Aantal behandelde posten 11992, v.j. 11.973.

Aantal inlagen 7020, v.j. 7329.

Aantal terugbetalingen 4972, v.j. 4644.

Ingelegd / 399.057.63, v.j. / 441.675,51.

Terugbetaald ./ 445.745,25, v.j. ƒ 411.283,86.

Minder ingelegd ƒ 46 68/.62, v.j. meer ƒ 30.391,65.

Aantal nieuwe boekjes: 184, v.j. 233.

Aantal atbctaalde boekjes: 166, v.j. 181.

Spaarbusjes op 31 December in omloop: 3447.

Geledigd in December 1933: 256 busjes met totaal in-

houd: ./ 4401.05.

Aantal verhuurde kluisloketten op 31 Dec. 1933: 425.

MUZIEKKAPEL „ZANDVOORT".
Woensdag 17 Januari 't eerste Concert in dit seizoen

van onze kapel in gebouw Centraal met medewerking
van Duo Tholen en Van Lier. Na afloop bal.

Voor dit concert zijn een klein aantal kaarten ver-

krijgbaar bij den heer P. Schaap, Jan Snijcrplein a 50 et,

daar een groot gedeelte Donateurs en kunstlievende
leden wegens tijdsomstandigheden moest bedanken,
zullen wij probeeren om onze onkosten te dekken, juist

nu, waar de kapel nog al plannen heeft om het orkest
uit te breiden, worden de financiën minder. Zouden er

nu op ons dorp geen mensehen te vinden zijn om een
extra bijdrage aan onze Penningmeester te sturen voor
't aanschaften van een bariton Saxofoon, hier is ƒ 200
mede gemoeid.Nu kunnen wij over een goede blazer
beschikken en wij bezitten geen geld. Kom dorpsgenoo-
tcn stuur Uw gave nu eens in, al is het nog zoo weinig,
onze penningmeester, de heer .T. van den Bos Burg. En-
gelbcrtsstraat zal gaarne rekening en verantwoording
doen van uw gaven. U kunt aan ieder lid onzer vereeni-
ging uw gaven ter hand stellen, al zou deze week de
helft maar vast binnen komen. Er wordt de laatste tijd

nog al hard gestudeerd. Op het oogenblik zijn er 35
muzikanten en 7 leerlingen, een aantal waar wij trots op
kunnen zijn. De heer De Vries heeft een keurig pro-
gram vastgesteld en wanneer de heeren muzikanten hun
zenuwen thuis laten kan dit een prachtavond worden.
No. 1 van 't programma is „Sparnacum" een mooie
ouverture met mooie baspassages. No. 2 Fantasie „Pal-
jas" die zeer hooge eischen stelt, daar de melodién van
Paljas algemeen bekend zijn, het koper register speelt
hier wel de hoofdtoon. No. 3 Luisa di Montfort is een
clarinet solo gespeeld door den heer J. Weber met be-
geleiding van 't Orkest, een nieuw nummer, dat wan-
neer de begeleiding hun best doen, 't goed tot z'n recht
kan komen. No. 4 is zoo overbekend „De Houten of
Tinnen Soldaten", dat de kapel 't eens zal probeeren
of zij 't nu even goed kunnen spelen, zooals de radio
het altijd weergeeft. No. 5 Ook weer een radio stok-
paardje „Des Dragons de Villars" waar de clarinetten
nu hun kunnen eens zullen toonen, een mooi nummer
voor uitvoerenden en luisteraars. No. 6 is zoo overbe-
kend, dat onze muzikanten wel geen fouten mogen ma-
ken, daar ieder deze wals door en door kent „Tanzen
mocht' Ich" uit de operette „Die Csardasfurstin" en tot
slot een pracht marsch „Colonel Bogey.

Dit programma stelt zeer hooge eischen, daar de
nummers allen overbekend zijn, maar ik geloof dat a.s.

Woensdag onze kapel hun beste beentje voor zullen
zetten.
Duo Tholen en Van Lier zijn hier bekend genoeg, die

kunnen er de lach nog wel even in brengen.
Mogen wij op uw gave hopen lezers, voor onze Bari-

ton Saxofoon?? S.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

OVERZICHT Z.V.V. ZANDVOORT.
Z.V.V. I moest naar den Haag. Maar 't terrein werd

afgekeurd. Z.V.V. II ontving Haarlem 5 en schoot flink

uit zijn slof. Maar even met 6— 1 werd gewonnen, nu
werd er toch wel geestdriftig gespeeld, een mooien
wedstrijd jongens.
Z.V.V. 3 ging op bezoek naar V.O.G. maar hun over-

winning heeft heel wat zweetdruppels gekost. Weer een
stapje dichterbij, zoo volhouden.
Het vierde deed ook goed werk en won met 6—1 van

D.K.T. No. 5 verloor hun wedstrijd door 't wegblijven
van maar 't liefst vier spelers, later is de zaak nog aan-
gevuld met een stel junioren, met 4—2 werd verloren
van Zeemeeuwen 4.

Junioren A boekten hun 100ste goal. T.H.B, werd
het slachtoffer. B. klopte Heemstede ook met 6—1.

A.s. Zondag ontvangt Z.V.V. I, terrein Zandv.laan,
Hillinen (Hillegom). Uit werd deze wedstrijd gewonnen
maar nu Zandvoort zoo veel rust heeft genoten, mag er
wel flink aangepakt worden; kom heeren 't beste been-
tje voor, in 't nieuwe jaar. Z.V.V. 2 trekt naar VI.
Vogels en nu geel ik hun een kans om te winnen.
Z.V.V. 3 ontvangt Hillegom 2 om 10 uur, allen op tijd

en direct maar flink aanpakken, zoo ook ons vierde,
dat om 12 uur thuis speelt en Kenau 4 ontvangt.
No. 5 gaat op bezoek bij V.O.G. 3 om 2 uur en zal nu

wel eveneens winnen.
Jun. A naar Edo, die zullen hun best wel doen en B

trekt naar Swastika om 12 uur. Heel aan 't eind van de
Vergierde weg. Hoeveel punten zou Zandvoort uit deze
7 wedstrijden halen?

EEN SUCCES IS ONZE

NIEUWE
PETROLEUM

GEHEEL REUKLOOS
BRAND ZONDER PIT OP

petrole

BRANDUREN

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 37 - Telefoon 311

THEATER „CENTRAAL"H
STATIONSPLEIN - ZANDVOORT

TELEFOON 458

TOONEELGROEP „HET MASKER"
(Art. Leiding: ELSE MAUHS,
JAN MUSCH en KO ARNOLD1

Dinsdag 16 Januari - 8.15 uur

voorstelling van het succes-blijspel

Elias weet 't beter

Hoofdrollen:

Jan Musch - John Gobau ~

Nell Koppen - Jacques de
Haas - AntonRuijs - Adri

van Heese*a*

Prijzen: f 0J5f f 1—

-

f

f L50 plus rechten

Plaatsbespreking vanaf heden in

Sigarenmagazijn Eisenhardt

Stationsplein.

m

NED. ISRAËL. GEMEENTE
De jaarvergadering der Godsd. Instelling „Wesomagto
Begagégo" is thans definitief bepaald op Zaterdag 13
Januari e.k. des avonds 8.30 uur, in Pension Socster,
Zeestraat 62.

NA WOENSDAGMORGEN.
Met wie hebben we medelijden?
Met bedroefden en zwakken, met zieken en verlate-

ncn. Met menschen die gebukt gaan onder ellende, met
hen die eenzaam zijn, met slachtoffers van een anders
willekeur.
Het is niet moeilijk medelijden met hen te hebben.
Het is ook niet moeilijk medelijden te hebben met

een armen, verdwaasden jongen die als marionet diende
bij een huiveringwekkende comedie. Dat medelijden
komt vanzelf en het groeit tot een kreet van afgrijzen

als we onverwacht het vrcesclijk einde van dien jongen
vernemen.

Afgrijzen van hen die dat mogelijk hebben gemaakt,
van hen die dat volvoerden.
En je tobt je af om ook maar eenigszins te kunnen,

benaderen hoe het er in zulke menschen uit moet zien.

Menschen, die Woensdagmorgen in alle vroegte op zijn

gestaan om een jongen het hoofd af te slaan. Je kan het
niet begrijpen, je kan het Goddank niet begrijpen.
Maar als ooit medelijden op zijn plaats is, dan is het

toch wel hier. Medelijden voor menschen die niets zul-

len kennen van wat leven tot Levon maakt, die af

zijn gesloten van alle licht, alle Helde en alle goedheid.
Veel meer zijn ze ons medelijden waard dan hun slacht-

offers.

Maar dat mcdclijden-hebben is wel moeilijk, dat komt
niet vanzelf. We loopen rond met afgrijzen en haat.

Maar eigenlijk, eigenlijk .... weten we, dat we mede-
lijden moesten hebben. . . .

BEP OTTEN.

„VROUWENHULP-' EN „KRAAMVERPLEGING"
Mogen wij, met vriendelijken dank, voor het reeds ont-
vangene, nog eens kleeren vragen? Ondergoed voor
volwassenen en voor kinderen, bovenkleeding en schoei-
sel zouden zoo welkom zijn. Heeft misschien iemand
een heerencostuum af te staan?
Goederen, of berichten om goed te halen zullen gaar-

ne in ontvangst genomen worden door Mevr. van Oos-
tendorp, Westerparkstraat 17.

Voor „Kraamverpleging" is Mevr. Van der Meer, Hu-
go de Grootstraat 17 te spreken: 's Maandagmorgens
vóór 12 uur eiken avond vóór 8 uur.

Het Bestuur van
„Vrouwenhulp" en „Kraamverpleging".

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 2 tot en met 6 Januari werden 36 Kuip

en 299 Douchebaden genomen.

Voor metsel- en tegelwerk
is G. KEUR en Zn.
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

KINDERKOOR „ZANGLUST".
De heer Jacob Hamel heeft, nu hij geen directeur meer
is van Onderling Hulpbetoon's Mannen- en Kinderkoor
besloten zelf over te gaan tot het oprichten van een
kinderkoor hier te Zandvoort. De eerste repetitie zal

gehouden worden op Vrijdag 19 Januari a.s. des avonds-
om half zeven. Kinderen, die zich voor „Zanglust" wil-

len opgeven, worden verzocht op bovengenoemde tijd

aanwezig te zijn in de zaal van Zomerlust ingang Baan.
De contributie is vastgesteld op 10 cent.

TELEFOON TE ZANDVOORT.
Nieuwe aansluitingen:

514 Mes. E. de Mes, Duinweg 27.

Vervallen aansluitingen:
201 Best. A. D. de, Kostverlorenstraat 6.

73 Doycr. L., Brederodestraat 61.

466 Donker. H., Kostverlorenstraat 68.

456 Muysken. F. C. Brederodestraat 97.

207 Smits. J. P. H. Regentesseweg 9.

489 Visser. A. Schoolstraat 3.

Verhuizingen:
130 J. H. Beckers arts van Zeestraat 55 naar Kostver-

lorenstraat 6.

350 Hoofd der Kustwacht van Seinpoststraat 2 naar
Duinweg 17.

COÖPERATIE „ALLER BELAN^.
In Ons Huis hield de Coöperatie „Aller Blvuj n:ut

jaarvergadering onder leiding van den heer '1 oeset
De heer Toeset schetste in zijn inleiding ai Jdtyene,

dat door het bestuur en de coöperatie was gedaan van-
af het oogenblik, dat de coöperatie op Zandvoort was
opgericht.
Vervolgens had een gedachtenwisseling plaats tus

schen het bestuur en eenige leden over de vraag i-r de
winkel aan de Groote Krocht Zondags geopend moest
zijn gedurende den grooten seizoentijd of niet.

Na breedvoerige beschouwingen, waarbij voordeel en.

nadeel tegenover elkaar werden gesteld, werd besloten,

den winkel op den Zondag gesloten te houden geduren-
de den seizoentijd.
Vervolgens had een bestuursverkiezing plaats. Als-

penningmeester werd gekozen de heer Verstappen en
als commissaris de heer H. Serné.
Door een der leden werd aan het bestuur namens de

leden dank gebracht voor het vele goede werk, dat door
het bestuur onder moeilijke omstandigheden was ver-
richt.

Met een woord van dank aan de afgetreden bestuurs-

leden en een propagadistisch woord tot de leden be-

sloot de voorzitter deze goed geslaagde jaarvergade-
ring, die van een goeden geest van samenwerking ge-

tuigde.

STOFFE C. Beekhuis
Pakveldstraat 14 - Telefoon 185
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EAADS-INDRUKKEN
van de gemeenteraadsvergadering op Donderdag 18 Jan

De heer Padt had een kennisgeving gezonden, dat

hij verhindert was deze vergadering bij te wonen.
Nieuwjaarsrede.
De Voorzitter opent de vergadering met de volgende

woorden:
Mijne Heeren, Alvorens over te gaan tot het behan-

delen van onze agenda moge ik met U in deze eerste

vergadering van het nieuwe jaar zeer in 't kort de be-

langrijkste gebeurtenissen van het afgeloopen jaar, voor
zoover die op onze gemeente betrekking hadden, de
revue laten passeeren. Allereerst iets betreffende de
bevolking.
Het aantal geboorten bedroeg in totaal 119; terwijl

zich 1446 personen alhier vestigden, eene totale ver-

meerdering derhalve van 1565 zielen.

De totale afname der bevolking bedroeg 1073, n.1. 55
personen die overleden en 1018 die de gemeente ver-

lieten.

De bevolking nam derhalve toe met 492 personen en
bedroeg op 31 December j.1. 8885 zielen. Wanneer wij

deze getallen niet beschouwen als cijfers-zonder-meer,
doch ons rekenschap geven van hetgeen zij feitelijk be-
teekenen, kan worden geconstateerd, dat niet minder
dan 2464 personen tot het wisselende element van
Zandvoort's bevolking behoorden.
Met de vermelding van dit gegeven wordt het eigen-

aardige beeld van onze gemeente voldoende geïllus-

treerd. Ik vermoed niet ver bezijden de waarheid te zijn

door te verklaren dat mutaties van dergelijken omvang
als regel slechts in gemeenten met een zielenaantal van
25.000 en meer voorkomen.

Indien wij den loop der bevolking van 1920 af, toen
het zielenaantal 6529 bedroeg, nader beschouwen, dan
valt op te merken dat in 1925, 1928 en 1930 de bevolking
afnam met respectievelijk 125, 19 en 36 zielen. De ver-

meerdering in het afgeloopen jaar, die zooals gezegd
492 bedroeg, is de sterkste sinds 1920 geweest en 376
grooter dan die over 1932. Hoewel ik niet graag zou
willen beweren, dat iedere vermeerdering van het in-

wonertal ook als een groot voordeel, finantieel gespro-
ken, voor eene gemeente kan worden aangemerkt, mag
toch verklaard worden, dat de lusten van dezen groei
van Zandvoort hare lasten verkleint en zeer zeker als

een voor deze gemeente belangrijk gebeuren kan be-
schouwd worden.
Werden in 1932, 96 huizen gebouwd, in het afgeloopen

jaar bedroeg het aantal nieuwgebouwde perceelen 118,

terwijl 134 vergunningen voor verbouw werden afge-
geven.
De waarde der nieuwe gebouwde en verbouwde per-

ceelen kan, op 9 ton geschat worden.
Ook op dat gebied een toe te juichen uitbreiding, die

echter naar mijne meening niet mag ontaarden in een
„bouw maar raak" woede met negatie van het natuur-
schoon dat ook in Zandvoort heden ten dage nog aan-
wezig is en de trekpleister voor de vestiging genoemd
kan worden.
Alhoewel het woord „uitbreidingsplan" wel eens een

punt van verschil in deze vergadering heeft uitgemaakt,
zou ik het voor de gemeente Zandvoort met hare be-
langen van uiteenloopenden aarde een belangrijk feit

achten, indien dat uitbreidingsplan tot ons aller genoe-
gen en tevredenheid spoedig vastgesteld kon worden.
Op gevaar af van eenige belangrijke gebeurtenissen,

Koepelbrand en ValbijL
De valbijl heeft haar luguber werk gedaan: Marinus

van der Lubbe werd terechtgesteld.
Gratie was niet mogelijk. Want „hoogverraad" moest

met den dood bestraft, en daarmede het Duitsche
rechtsgevoel bevredigd worden. Wij schrijven: het
Duitsche rechtsgevoel. Dat is iets geheel aparts. Het
houdt verband met Duitsche opvattingen omtrent,

tucht, orde, discipline, cultuur. We hebben met die be-
grippen kennis kunnen maken tijdens het proces, waar-
in een slachtoffer gezocht en gevonden werd.
De trouwe lezers van dit blad herinneren zich ons ar-

tikel „Een leerzaam proces". We schreven dit onder
den invloed der eerste indrukken, en constateerden
toen met groote voldoening, dat het objectief geleid
werd, in tegenstelling met de verwachtingen, welke men
er algemeen van koesterde. Later bleek, hoe we ons
vergist hebben, in ieder geval te voorbarig waren ge-
weest. In welk beschaafd land zou het optreden b.v.
van een Göring getolereerd worden, al was het dan
honderdmaal een „Minister". Maar esn „Minister" die
gaat schelden en schreeuwen, die dreigt: „als jullie vrij
uit de handen van het gerechtshof komen, dan zijn wij
er nog, en dan, wee je gebeente*', kan alleen in een
sociaal nationalistische staat geduld worden.
Van der Lubbe moest geofferd worden op het Duit-

sche altaar van brute durf en zelfgenoegzaamheid.
„L'Etat c'est moi, Hitler" ziedaar de verklaring vaiï

Van der Lubbe's terechtstelling.
Deze moord — wij kunnen het niet anders zien, werd

bedreven op een imbiciel. Een uit het evenwicht gesla-
gen jongen, lichamelijk zoowel als geestelijk.
De daad op zich zelf was die van een dwaas. En de

houding van dezen geëxalteerde, tijdens het onderzoek,
tijdens het proces, tijdens het voorlezen van het dood-
vonnis, en vóór en tijdens de terechtstelling zal elk wel-
denkend mensch qualificeeren als van een in hooge
mate ontoerekenbarè. In ons land zou men hem buiten
de gemeenschap gebracht hebben als psychopaat. Ech-
ter — Nederland wordt democratisch geregeerd, en
heeft een democratische staatsinrichting en democrati-
sche instellingen. En die zijn uit nationaal-socialistisch
standpunt bezien even verwerpelijk als het parlemen-
tarisme, dat ze schiep, en controleert, en in stand houdt.
Het parlementarisme moge zijn fouten en gebreken heb-
ben, toch stemt het ons tot dankbaarheid, dat van der
Lubbe geschiedenissen hier, Goddank, tot de onmoge-
lijkheden behooren.

» Wij, democratische Nederlanders zijn van mecning,
dst ten opzichte van Van der Lubbe rechtsverkrachting
heeft plaats gehad, immers, de wet die de ergste van '

die in 1933 te Zandvoort plaats vonden over het hoofd

te zien, meen ik de waarheid geen geweld aan te doen
door te verklaren dat de opening en in beclrijfstclling

van het Zuiderbad wel als de meest belangrijke valt

aan te merken.
Meest belangrijke in de eerste plaats, omdat die bad-

inrichting voldoet aan een reeds lang gevoelde behoefte

en in niet geringe mate er toe bijdraagt om het publiek

in staat te stellen de heerlijkheden van een zee- en
zonnebad te waardeeren en er van profijt te trekken.

Indien deze inrichting derhalve in zulk een belang-

rijke mate bijdraagt tot het welzijn van hen, die deze

levensstimulans zoo van noode hebben, wel mijneheeren
dan kunnen wij ons ten allen tijde verantwoorden aan
de stichting van het Zuiderbad te hebben medegewerkt.
Aangezien blijkt, dat de instelling voor de gemeente

ook een belangrijk finantieel voordeel afwerpt — ik

kwam hier niet in de eerste plaats mede -— maar dit

mag ook van deze plaats af wel eens gezegd worden —
zal Uwe verantwoordelijkheid, waarvan ik zoo juist

sprak, wel zeer licht en met vreugde te dragen zijn.

Wij mogen niet blind zijn voor de klachten die ons,

voornamelijk uit een oogpunt van concurrentie, betref-

fende dit Zuiderbad bereikten en die in een volgende
vergadering van Uw College nader bekeken kunnen
worden. In 't kort valt veilig te verklaren, dat de be-

zoekers van ons strand meer verrukt van 't Zuiderbad
zijn dan zij, die tot het blijvend gedeelte, op het strand

behooren.
Hoewel het inrichten van parkeerterreinen in ver-

schillende gemeenten tot de veelvuldig terugkeerende
werkzaamheden behoort, zullen weinig gemeenten van
de grootte van Zandvoort in de laatste drie jaren rond
ƒ 50.000 uitgegeven hebben om dit verkeersvraagstuk

nader bij de oplossing te brengen. Op zich zelf be-

schouwd is deze uitgave dus niet aan den lagen kant.

Het lijkt mij echter juist gezien, dat de gemeente voor
zoover mogelijk niets nalaat om het verkeer per motor-
rijtuig naar zich toe te trekken. Het zoopas vermelde
bedrag vormt dan ook een verkeersuitgave die onge-

twijfeld haar rente zal opbrengen.
Mijneheeren, de agenda voor vanavond is lang en de

tijd kort, dus ik ga eindigen.

Het spreken over de crisis wordt eentonig. Misschien
dat de crisis voorbij is, wanneer het woord niet meer
genoemd wordt. Ik zal het er niet over hebben, alleen

dit: moge Zandvoort, dat zoo afhankelijk is van 's men-
senen welvaart, spoedig tot de ontdekking komen, dat

de wereld beter gaat en daar de vruchten van plukken.

Moge 1934 ook voor U en de Uwen Mijneheeren, veel

goeds brengen. Ik hoop dat van harte.

De heer Van der Werff als oudste raadslid dankt
namens de raad voor de goede wenschen geuit en

wenscht den voorzitter wederkeerig voor zich zelf en
zijn gezin, wat hij anderen toewenscht.

Goedkeuringen.
Door Ged. Staten is het raadsbesluit van 23 Nov. 1933

goedgekeurd, waarbij besloten werd tot het openen van
een rekening courant bij de N.V. Bank voor Ned. Ge-
meenten te 's Gravenhage tot 'n bedrag van ƒ 147.000.

Eveneens werd door dat College goedgekeurd de ge-

meentelijke lecning bij dezelfde bank tot een bedrag
van ƒ 100.000.

Idem de Beheersverordening van het Zuiderbad.
Idem de grondaankoop van de N.V. Zandvoort's

Duin aan de Willem Draaijerstraat.
Verdaagd werd de beslissing over de begrooting van

het Zuiderbad, aangezien het onderzoek over de be-

alle straffen, de doodstraf, oplegde, was ingevoerd na
het plegen van het misdrijf. Deze methode is in strijd

met de practïjk van het strafrecht, zooals die in den
tegenwoordigen tijd in elk beschaafd land wordt toe-

gepast. Alleen Duitschland, dat zich beroept op de
Germaansche „Hoch-Hitler" maakt een uitzondering.
Zelfs de familie kon geen rechten op het lichamelijk

overschot doen gelden, in dien zin dat het lijk niet vrij

gegeven werd, om in Nederland ter aarde besteld te

-worden. Ook dit is in strijd met de heerschende op-
vattingen en volgens Mr. Stomps, die zich zeer ge-

ïnteresseerd heeft voor de belangen der familie, ook
niet in overeenstemming met de Duitsche strafvorde-
ring. Paragraaf 454 schrijft voor, dat het lijk van een
terechtgestelde op verlangen moet worden afgegeven
aan de familie, teneinde voor een eenvoudige ter aarde-
bestjelling zorg te dragen, zonder plechtigheden. Er
staat dus niet in, dat dit persé binnen Duitschland moet
geschieden. De Duitsche autoriteiten verdedigen hun
houding door te zeggen, dat ze geen zekerheid hadden
van een demonstratie-vrij verloop in Nederland. Een
grove miskenning van de competentie der Nederland-
sche Regeering. Maar ja, deze is ook democratisch!
Neen het is een trieste historie, hoe men ze ook be-

kijkt, een ding is zeker: het aanzien en de sympathie
over Duitschland is in de wereld niet toegenomen na
Van der Lubbe's dood.

Hitler heeft kort geleden gezegd: Het is beter geacht
te worden als krachtig volk, dan bemind te worden als

zwakkeling. Indien hij gemeend heeft, met het eischen
van Van der Lubbe's hoofd een bewijs geleverd te heb-
ben van Duitschland's kracht, dan geelt hij er blijken
van, de niet-Duitsche mentaliteit verkeerd te beoordee-
len. Voor deze daad was geen kracht noodig, nog min-
der moed. Van der Lubbe verlangde zelf naar den
dood, hij wenschte geen gratie, maar als martelaar voor
een betere zaak te sterven. Een betere zaak, zooals zijn
zieke brein hem die deed zien.
Van een zijde nauw verwant aan het thans heerschen-

de regiem in Duitschland, is hier te lande veroordeeld,
dat de Nederlandsche Regcering een gratic-verzoek
heeft ingediend. Vergeten wordt, dat wij de doodstraf
niet kennen en in meerderheid niet wenschen. Het gmo
om een menschenlcven! En of deze mensch een mis-
dadiger was, en of een levenslange gevangenisstraf geen
grooter marteling voor hem geweest zou zijn, doet aan
de zaak niets af. Het Nederlandsche volk is er nog wars
van, de bevoegdheid, om een medemensch het leven te

ontnemen in handen te stellen van de rechtbank, sa-
mengesteld uit feilbare menschen.

Men heeft de Rijksdagbrand oen daad van „hoogver-

grooting 1934 nog niet is beëindigd.
Goedgekeurd werd ook de aanvaarding van de ƒ 5000

de schenking van den heer Tuschinski.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
De heeren S. Slagveld, Biscnbergcr, Hceres, W. Paap

en L. J. Rinkel hebben hunne benoeming tot leden van
deze commissie aangenomen.
Schoolvoeding en Kleeding.
De dames mevr. Poots—Van Popta, Zuster Bronders,

mej. Bossaert en Zuster Regoord hebben hunne benoe-
ming als leden van deze commissie aangenomen.
Arbitrage.

Eveneens werd door Ged. Staten goedgekeurd het
raadsvoorstel van 15 December 1933, om inzake het
meeningsverschil over de prijs van het gas, geleverd
door de gemeente Haarlem, arbitrage te aanvaarden,
zoo noodig een rechterlijke beslissing uit te lokken. De
onderhandeling zal geschieden, in samenwerking met
de gemeente Bloemendaal.
Kasopname.

Bij de aan het einde van het jaar door B. en W. ge-
houden kasopname ten kantore van den gemeente-ont-
vanger bleek in totaal ontvangen te zijn ƒ 2.787.219,685

en uitgegeven ƒ 2.727.781,79, zoodat in kas was een be-
drag van ƒ59.437,875

.

Voorbereidend Onderwijs.
Aan mej. N. A. Craanen, onderwijzeres bij het Voor-

bereidend Onderwijs wordt op haar verzoek ontslag uit
haar betrekking verleend.

Boycot.
Het Comité voor de Boycot van Duitsche waren heeft

het Gemeentebestuur verzocht, geen Duitsche artikelen
bij gemeente leveranties te aanvaarden.

Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.
Chic-Chic.

Chebli Amar heeft als andere jaren voor hem en zijn
bediende een ventvergunning voor het strand aange-
vraagd.

Hij wil daarvoor ƒ 300 betalen mits geen andere
ventvergunning voor Oostersche artikelen verleend
wordt.
Wordt met algemeene stemmen toegestaan.

Schoonheidscommissie.
De Schoonheidscommissie meent, dat door de be-

noeming van den heer Zwiers tot technische en aesthe-
tisch adviseur een deel van haar taak wordt overgeno-
men. Hierover is reeds gecorrespondeerd.
De heeren Plate en Friedhof vragen nader antwoord

op hun brieven van 13 en 15 December 1933.
Dit punt wordt later behandeld bij de wijziging en

de regeling van de Schoonheidscommissie.
Vastrecbitarief Gas.

B. en W. stellen de raad voor volgens advies van den
heer Cense, directeur der bedrijven, bij het gas het vast-
rechttarief in te voeren.
De tarieven zullen zijn volgens de voorstellen van de

heeren Van Rijnberk en Van der Moolen.
Waar invoering zal plaats vinden na de meteropname

van Jan.-Febr. zullen B. en W. uitgenoodigd worden on-
verwijld een geformuleerde regeling ter vaststelling aan
te bieden.
De heer Van Rijnberk geeft nog eens uitvoerige in-

lichtingen over de voordeden, aan zijn voorstel ver-
bonden.
De heer Druijf had liever als voordeel gasprijsverla-

ging. Het is feitelijk een indirecte belasting bij de reeds
schrikbarend hooge gasprijzen. En die druk komt bij

raad" genoemd. Er maanden lang over geprocedeerd,
om het „hoogverraad" te bewijzen, zonder er nochtans
volkomen in te slagen. Niettemin werd het bewijs ge-
leverd geacht, en de doodstraf tegen den hoofdbeklaag-
de geëischt.
Met den dood van Van der Lubbe zal het raadsel van

den Rijksdagbrand wel nimmer opgelost worden. Dat
hij den brand alleen gesticht heeft, is zoo goed als on-
aannemelijk. Wie de misdadigers geweest zijn, dit kan
slechts vermoed worden. Zekerheid hieromtrent be-
staat niet. Met Van der Lubbe stonden vier commu-
nisten terecht. Eén ervan was nog niet lang geleden can-
didaat voor het Presidentschap der Duitsche Republiek.
De drie anderen zijn van Bulgaarsche nationaliteit.

Torgler, de Duitscher, vvas heel gedwee, meegaand
en correct tijdens het proces. Meermalen leek het, alsof
ook hij het lot van de valbijl niet zou ontkomen. An-
ders was het met de Bulgaren, wier leider Dimitrof,
wereldbekendheid heeft gekregen door zijn gevatheid,
grenzende aan brutaliteit. Hij heeft het den ^President
zeer moeilijk gemaakt. Ook Göring, die zich er uitredde
met een scheldpartij. Zijn meester vond hij tenslotte in
Göbels.

_
De vier medebeklaagden zijn vrijgesproken. Op het

tijdstip, dat wij dit artikel schrijven',"zijn zij echter nog
steeds gevangenen, in strijd met elke bepaling. Is het
w-onder dat de familieleden zich ongerust maken, en
met spanning het oogenblik verbeiden, waarop de ge-
vangenispoort achter hen wordt gesloten?

Marinus van der Lubbe is niet meer. Heeft hij dan
geheel voor niets geleefd? Wij hopen van niet. Dit zal
slechts dan het geval zijn, als vele ouders hem tot voor-
beeld stellen aan hun kinderen, die, thans gevangen in
den ban van de leiders der cschême politieke richtingen,
gevaar loopen, af te dwalen, en zich gaarne tot marte-
laars verheven zien.
Kinderen zijn zoo ontvankelijk voor mooie woorden,

voor niet te verwezenlijken idealen, vooral nog als het
voorspiegelen daarvan gepaard gaat met militair gedoe,
militaire fanfares en militaire uniformen. Het opwekken
en aanwakkeren van nationalisme leidt zoo makkelijk
tot chauvinisme. En van chauvinisme tot oorlog — het
is slechts een stap. De toekomst is aan de jeugd. Het
zij zoo. Maar die toekomst zal schoon zijn, als zij, die
dan leven, gericht zijn op daden van vrede niet van ge-
weld of onrecht.
De jeugdige Marinus van der Lubbe is gestorven voor

een cadavcr-ideaal, hem voorgespiegeld door onverant-
woordelijke elementen, welke lafhartig achter de scher-
men bleven!

(Nadruk verboden.



MEVROUW!
Heeft U al eens onze heerlijke SPRITS ge-
probeerd 25 et per half pond
Ook verkrijgbaar Keg's VERPAKTE LEVENS-
MIDDELEN. Wij hebben nu ook Kremer Koffie

Prima geschaafde was 20 et per ons.

TEVENS PETROLEUM

Jb* Zweminer - Oosterparkstr* 8

GED5PLOIVJEERD COSTUMIERE
Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1 .75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkesfraat 4ÖFQöd en Jan SnijerpSain 9

Dames en Heeren
Tot 15 Februari leveren wy U
een EVSante! of SVïantelcostuum
naar maat vanaf . . f 37.50

Costuusns naar maat vanaf £ 40.00
Zwart en Blauw vanaf f 40.00
Demi vanaf f 37.50
Recortex costuum vanaf f 45.00
Hockeytex costuum vanaf f 50.00
Regenjassen naar maat vanaf f 37.50
Loden regenjassen naar maat f 35.00

Stalen worden II op aanvraag gaarne toegezonden

J. A. F. ZORN Jr>
KERKPLEIN Sa — TELEFOON 306

Dames- en Heerenkleermaker. Tevens Reparatie-
en Oppersinrichting.

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop*

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

Nog slechts korten tijd

Restanten aanbieding
w.o. eenige chique peignoirs tricotzijde
gemoltoneerd t 2.95
Flanellen Dames Nachthemden met lange
mouwen f 0.89
Prima inteWocke Dames Directoires f 0.54
Heeren jeager ondergoederen extra

kwaliteit f 0.98-f 0.64

EXTRA KOOPJES in Kinder Pull-Overs en
Slip-Overs, Damesheupcorsetjes en

Jarretelsgordels

RUIIWE KEUZE in Kousen en sokken.
Prima matzijde Kousen f 0.59

ons kijken doet koopen !

!

KERKSTRAAT 32 (Naast Albert Heyn)

Voor metsel- ea tegelwerk
is G* KEUR en Zn.
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT
iikm^te&m£m!ia^<*wm*zMi

vitrages (ook

matrassen -

kapok
en -

behangerij - stoffeerderij -

meubelmakerij

groninger bazar — grootc krocht 19 — telefoon 265

Half Jaarlijksche Uitverkoop

m

Schoolplein 4 hoek Willemstraat

Buitengewone Koopjes
Prima Dames Directoires 39 et

Pracht zijden Dames onderjurken „ 0.98

Bijpassende Directoires ,, 0.78

Dames Camisoles nu 29-39 et

Congo linnen lakens nu ,, 0.86

Graslinncn lakens , 0.98

Prima sloopen . . 28—36 et. Ontbijtlakens 39-89 et

Dames schorten 68-89 et. Kinderschortjes 19 et

Kinder flanellen nachthemden 39-49-59 et

Onderjurkjes 39 et

Flanellen Dames pyama's f 1.79

Flanellen Nachthemden „ 0.89

Extra maat ƒ 1.19

Dames flanellen onderjurk „0.96

Prima fil d'écosse dameskousen ,. 0.38

Witte Jasschorten ,, 1-49

Prima heeren overhemden ƒ 0.78-0.98-1.49

Pracht dames wollen Pullovers .... ƒ 1.25-1.95

Kinder pullovers vanaf „ 0.29

Jongens sportkousen „0.29

Zijden sjaals J 0.28-0.49

Heeren flanellen, 100 c.M. lang „ 0.58

Dames flanellen, 80 lang „ 0.58

Theedoeken 10-14 et. Half linnen, 6 stuks ƒ 1,25

Jongens truien vanaf „ 079

Heeren pullovcrs ƒ 098-1.49

De nieuwste vitrages per el vanaf „0.15
Katoen en wol tegen de laagste prijzen, prima
flanel, effen en gestreept nu per el „ 0.17

KOMT NU SPOEDIG, VOORDAT DE
KOOPJES ER UIT ZIJN.

ZIE DE ETALAGES

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEIV1EUB. VILLA'S
BENEOEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op eik

gebied. Inlichtingen kosteloos.

WINTERTIJD IS

HONINGTIJD
Zuivere Bijenhoning onder
waarborgzegel per pot 75 et

2e Soort 50 et per pot
B B

GROOTE KROCHT 32 - TELEF. 370

mE^sBBmssmmmisaBmmssBSESBBims

Sterk en Goedkoop
HALTESTRAAT 32—32a

Courante Manufacturen
en Stukgoederen

Zoo juist ontvangen groote partij CORSETTEN,
HEUPGORDELS en BUSTEHOUDERS, — Zeer lage
prijzen.

Extra groote schorten, waschecht f 1.65

OP 'T HOEKJE:
BYOUTERIEN — EAU DE COLOGNE'S

EN LEDERWAREN.
Nog steeds voorradig enkele stuks „Zilvervos" tasschen

vanaf ... ƒ 4,25
Dames armbandhorloges, met garantie vanaf . ,/ 3.95
Heeren armbandhorloges, met garantie, vanaf . ƒ 3.50

Reparaties aan Goud, Zilver en Uurwerken.
Vlug — Billijk en goed.

de kleinverbruikers juist op hen, die een groot gezin

hebben.
In gemeenten, waar vastrecht werd ingevoerd, vond

men daardoor slechts een geringe stijging van het gas-

verbruik.
Ook zal de electriciteit het gas gaan verdringen.

Wethouder Slegers vestigt er de aandacht op, dat een
groot deel van onze tijdelijke inwoners aan vastrecht

gewend zijn.

Het voorstel wordt met een stem tegen en elf voor
aangenomen.

(Voortzetting van het raadsverslag volgende weck).

©E VEST IG O:

BS

MED. DOCTS. ARTS
K0STVERL0RENSTR. 8 - TEL. 130

SPREEKUREN : 8,30—9.30 en 1—2 uur.

GEVRAAGD:
EUBILEERD

bevattende +12 Kamers geschikt voor PENSION
L>efst omgeving Boulav.de Fauvauge of Stations-

buurt. Brieven met volledige omschrijving en
prijs ond. No. 83 Bur. Zandvoorfc's Weekblad.

TE KOOP:
Haarden, Fornuizen, Kachels, Bad met
geyser,Snelwe§er,2 Vleeschsnij machines,
Cylindermangels, Gootsteenbakken en

vele andere goederen. • —
Het welbekende adres van

Waterdrinker, Brugstr. 17 TeL 464
PHOENIX.

Zaterdagavond 27 dezer heeft de volgende uitvoering

plaats van de Tooncelvereeniging „Phoenix".
Opgevoerd zal worden „De Privé-Secretaressc", Blij-

spel in drie bedrijven door A. den Hertog.
De dansleiding na afloop is wederom in handen van

den heer Stol de dansmuziek ook nu door de „Mono-
pole Band.

Plaatsbespreking Zaterdagmiddag 27 Jan. in Mono-
pole.

HUISMOEDERS !! !

H. ELDIK blijft het voordeeligst
tenminste voor hoogste kwaliteit

Er zijn soorten vleesch welke ik

niet WIL verkoopen.

5 pond Reuzeel ƒ 1-30

4 pond Ossenvet ƒ 1-20

3 pond Varkenskarbonade ƒ 0.90

3 pond Varkensfricandeau ƒ 1-25

3 pond Ribkarbonade ƒ 1-00

3 pond Haaskarbonade ƒ 1,20

3 pond fijne Ribkarbonade ƒ 1.20

3 pond Varkenslappen ƒ 1.1®

3 pond Varkensrollade ƒ 1-10

3 pond Ossenrollade . . . , ƒ 1,35

Ossenhaas 70 et

Lende en Punt 6» et

Biefstuk 70 et

Lamsvleesch, 4 pond 60 et

Lamsbout 40 et

Lamskarbonade, vanaf 20 et

Ossenlappen 40 et

VET KALFSVLEESCH
Fricandeau 80 et

Rollade 70 et

Lappen 70 et

Poulet 60 et

Gehakt 60 et

ALLES A CONTANT — ALLES A CONTANT

H- VAN ELDIK - TELEF* 416
BURG. ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).

Wilt gij goed en voordeeüg koopen

neven bij Van Nordeaangeloopen
Harde spruitjes, 3 pond 25 et

Lof, 2 pond 25 et

Harde uien, 4 pond 25 et

Schorseneren, per pond 8 et

Worteltjes, per pond 7 et

Andijvie, per pond 10 et

Koolraap, per pond 2 et

Boerekool, per pond 5 et

Bietjes, per pond 6 et

Mainzer Zuurkool, per pond 7 et

Roode Kool, per stuk 8 et

Bloemendaalsche kool, per stuk 8 et

Zoete Sinaasappelen, 5 stuks 10 et

Zoete Mandarijnen, 3 stuks 10 et

Zoete Stoofappelen, 4 pond 25 et

Stoofperen, 3 pond 25 et

BUSGROENTEN:
Spinazie. Andijvie, 2 ponds blik 23 et

Snijboonen, Spercieboonen, 2 ponds bilk 24 et

Doperwten, 2 ponds blik 28 et

L. J. VAN NORDE
ZEESTRAAT 10a (naast Van Eldik)

m^amatmmmmmiaMstimBmmiB

S — ZIET DE ETALAGE - WEBEFIKS TEGEN HALVE



Weldoener der menschheid of meedoogenlooze duivel?
In één nacht voltrok zich het vonnis. — Een filmwerk
zóó grootsch en aangrijpend, zóó vreemd en mysterieus
dat U het nimmer vergeten zult! Voor uw eigen oogen
verandert een hoogstaand mensch in een bloeddorsti-
gen demon.

Een triomf der moderne filmkunst.

Als tweede hoofdnummer het spannende filmwerk

Een zeldzaam mooi filmwerk, welk twee achtereenvol-
gende weken in het Rembrandt Theater te Amsterdam
met enorm succes werd vertoond.

Als extra attractie: de aankomst der



HOEST GIJ!!
Haal dan gauw een
flesch

Dmivenborstsiroop
MET VENKEL
Het zal U spoedig ver-
lichting geven. Heele
flesch f O 35. Halve
flesch f 0.25.

Drogisterij L, Blaauboer
Gedipl. Drogist

Haltestraat 46 - Tel. 192

R FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

HET MONOPOLE-MENUE.
Allereerst hebben wij een prettige mededecling voor

de danslustigen in Zandvoort en omgeving. Meldden
wij reeds vorige week, dat er des Zondagsavonds ge-

danst zal worden in Gebouw Monopole. Wij hebben
thans voor ons liggen een circulaire van het bekende
dansinstituut J. Stol Jr., waarin wordt bekend gemaakt,
dat vanaf a.s. Zondag, ook des middags gelegenheid
zal zijn tot dansen in genoemde inrichting, onder zijn

persoonlijke leiding. Speciaal wordt daarbij de aandacht
gevestigd op het feit dat — in tegenstelling met de
Kerstmatinee's van eenigen tijd terug — thans géén
entreegelden zullen worden geheven, terwijl de prijzen
der consumpties uiterst billijk zijn gesteld.
Er is dus momenteel gelegenheid tot dansen, zoowel

des middags (van 3 tot 6 uur 30) als des avonds. En
wij kunnen hier niet anders aan toevoegen, dan: profi-

teert ervan! Leerlingen van het dansinstituut Stol....
voor U is het een mooie gelegenheid U eens extra flink

te oefenen in een prettige, alleszins beschaafde omge-
ving; niet-leerlingen kunnen hun hart ophalen, zooveel
ze willen. Er wordt gezorgd voor goede dans-muziek
en aangename afwisseling.
,Wij vestigen voorts nog even de aandacht op de soiree
van hedenavond aangeboden aan de Gymnastiekver-
eeniging O.S.S. ter gelegenheid van haar 30-jarig be-
staan. Medewerking wordt o.m. verleend door de Too-
neelvereeniging Phoenix, waarbij opgevoerd zal worden
„Groote Stadslucht".

3 Februari a.s. wordt een avond gegeven v. de Zand-
voortsche Muziekkapel, waaraan medewerking wordt
verleend door de Haarlemsche Tooneelvereeniging „Ja-
cob van Lennep". Wij komen hierop in een volgend
artikel nader terug.

Wij schreven reeds eenigen tijd terug over de voor-
bereidingen welke getroffen zijn, tot het houden van
een bal-masqué. . . . welnu we zijn intusschen een stapje
verder en kunnen U den datum reeds noemen! Noteer
het op Uw kalender. . prent het in Uw gedachten, het
wordt het hoogtepunt van Zandvoort's winterseizoen:
ZATERDAG 3 MAART A.S.
We geven U dus ruimschoots gelegenheid, reeds nu

Uw costuum te verzorgen. Het belooft iets overweldi-
gends te worden. Wij rekenen op U allemaal.
Nadere bijzonderheden volgen!

Bloemenmagazijn
Haltestraat 1 (n.h. Raadhuis) •

,ERICA"
Telefoon 200

ALLE SOORTEN TULPEN 6 cent

Zie Reclame-Aanbiedingen
OPERA FAUST — GEBOUW MONOPOLE 8 FEBR.
Zoo zal dan op bovengenoemde datum Zandvoort

de opvoering van een opera beleven. Uit de door ons
genomen informaties blijkt, dat we nu eens niet met een
dilettanten opera te doen te hebben.
Hiervoor zijn de namen der solisten te bekend in de

opera-wereld.
De heer Ed. v.d. Ploeg, bariton zingt Mephistopheles

(de duivel). Opera liefhebbers zullen zich uit de dagen
van Koopman enz. zijn creatie van deze rol herinneren.
Mevr. Bertha Jonckers is vertolkster der Margaretha

rol. Reeds eenige keeren zag ik persoonlijk door haar
deze rol spelen en zingen.
Wij durven gerust zeggen dat deze rol haar buiten-

gewoon ligt. Direct voelt men met een ras-artiste te
doen te hebben.
Dan hebben we de rol van Faust. Deze wordt gezon-

gen door den heer H. Sweris. Voor luisteraars van de
radio geen onbekende. Deze heeft zijn opleiding geheel
ontvangen van den heer Ed. v.d. Ploeg. Verder zijn er
nog de rollen van Valentijn, Wagner, Martha, Siebel.
Allen door zeer goede krachten bezet.
Door gebrek aan plaatsruimte kunnen wij deze week

niet te uitgebreid zijn. In het nummer van volgende
week zal er een beschrijving van de opera Faust en
over den inhoud ervan verschijnen.

BURGERLIJKE STAND.
GEHUWD: W. Paap en A. van Keulen.
ONDERTROUWD: J. H. Smit en A. C. M. Craanen.
OVERLEDEN: H. J. D. Moele Bergveld, oud 77 jaren
GEVESTIGDE PERSONEN: C. G. van Lemmeren

van Haarlem Spoorstraat 26; W. de Graaff van Heem-
stede Bentveldweg 7; J. E. Blaauw van Heemstede Duin-
doornlaan 25; J. H. Beckers van 's Gravenhage Kost-
verlorenstraat 6; W. Haneveld van Amsterdam Zand-
voortschelaan 25a; H. Th. Niegeman van China Zand-
voortschelaan 249.

VOOR HET KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN"
Naar wij vernemen hebben enkele ingezetenen in

onze gemeente het plan opgevat een actie op touw te
zetten het zoo bekende Kinderhuis „Groot Kijkduin"
daadwerkelijk te steunen.
Te dien einde zal zeer binnenkort een Tooneelvoor-

stelling worden gegeven, waarover wij in het volgend
nummer nadere mededeelingen zullen doen.
'T NIEUWE KINDERKOOR VAN JACOB HAMEL.

't Was een groote verrassing voor ons, toen we gister-
avond de halve zaal van Zomcrlust gevuld z.i'_>en "_vrt

Zandvoorts jeugd. Er waren ongeveer een honderdvijf-
tigtal kinderen op de eerste repetitieavond van Mcob
Hamels nieuwe kinderkoor.
Met een heel mooi gekozen woord sprak hij de kin-

deren toe, waarna met een nieuw nummer een aanvang
werd genomen.

Bij aanvang van de eerste repetitie werd den heer
Hamel door een der leerlingen uit naam van alle kinde-
ren een bouquet aangeboden.

Goud - Zilver en Uurwerken
bij het bekende en goedkoopste adres

H. Martin

PAKVELDSTRAAT No. 8— 10
Gediplomeerd Horlogemaker
fflS^- GOUD- EN ZILVERSMID
UURWERKEN 1 mnd GARANTIE===== Binnen een week klaar

Wij leveren ook NIEUW werk!

BB

OPRUIMING

HAARDE

IJzerhandel „Centrum - Groote Krocht 9 - Tel. 498

h^s^cEs«'^=ir^.

Veilinggebouw

:/,
DE

4 WITTE^ ZWAAN
Brugstraat 1 - Telef. 464
DIR. WATERDRINKER

Vleeschhotswerij D* Boon
VAN OSTADESTRAAT

Wij concurreeren niet met prijzen maar
- uitsluitend met

Ie KWALITEIT
Groentennandel C DRAIJER
Jan Steenstraat 2 h. Van Ostadestraat

Telefoon 411

Zal begin FEBRUARI een

BELANGRIJKE VEILING
houden van een

COMPLETE INBOEDEL
wegens vertrek eener Familie. Als
nog kunnen Nette Goederen op-
gegeven of desverlangd gehaald
worden. Dagelijks geopend.

VRAAGT INLICHTINGEN.

SIMPLEX
Stelt geen vertrouwen in een
Rijwiel waar men geen merk
of fabriek van kent, de Sim-
plex levert U nu een prima
Rijwiel voor lage prijs.

Simplex Neo (Freewiel) f 37,00
Simplex Neo (Remnaaf) f 39.50
Simplex Cycloïde f 55— £ 57.50

JAN POOL
Rijwielhandel en Reparatie-inrichting

SS^- VAP* OSTADESTRAAT 3 "^f

Een kleine greep uit
onze sorteering
Pracht Bananen per pond 15 et

Worteltjes (geschrapt) per pond 7 et

Harde Uien 3 pond 10 et
Dik wit Lof per pond 17 et
Harde Spruitjes per pond 8 et

Krul Boerenkool per pond 7 et

Puikbeste Aardappelen per kilo 7 et

ENZ. ENZ. ENZ. «
Ziet de Etalages. — Alles geprijsd. g£

R + HOGEN-ESCH - TEL. 237
Rozennobelstraat 18 Recht voor de Kleine Krocht

ONDOORDRINGBAAR
Steeds drooge voeten bij het natste weer
een uitkomst voor deze tijden 75 pCt
besparing aan reparatiekosten

De schoolschoen bij uitnemendheid
PRIJZEN VANAF f 3.55

Alleen verkoop voor Zandvoort ALPH. SPRENGERS
Gr. Krocht 8 TEGENOVER HET GEMEENTEHUIS

2 ponds blik Spercieboonen 28 et

2 ponds blik Snijboonen 25 et

2 ponds blik Doppers 30 et

2 ponds blik prima Andijvie 30 et

Spinazie uit de bus, p.p 13 et

Prima drooge appelen, p.p 35 et

Zoete Sinaasappelen, 3 voor 10 et

Citroenen, 3 voor 10 et'

1 H. Slaolie voor 35 et

HOMO TRAINER WEDSTRIJDEN.
Naar de heer Pool ons mededeeld bestaan er plannen

om half Februari 'n wedstrijd te organiseeren op Home-
Trainers in Monopole alhier, waar o.a. een Haarl. en
een Amsterd. club en ook Zandvoortsche renners zul-

len deelnemen. Volgende week kunnen wij over deze
wedstrijden meer vermelden.

TE HUUR:
WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 6.50'

WOONHUIS, bev. 4 k., keuken, tuin, per week ƒ 6.50

WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 7.—
WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 7.—
WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 8.—
WOONHUIS, bev. 5 k., keuken, tuin, per week ƒ 8.—
VRIJ HUISJE, 2 k., keuken, serre, boven 3 kamers

per week ƒ 7.50'

GROOTE GARAGE, per maand ƒ 15.—
BENEDENHUIS, bev. 4 k., keuken, bad, p. wk ƒ 8.50-

GROOT BOVENHUIS, bev. 6 k., keuken, p. wk ƒ 9.—
GROOT BOVENHUIS, eerste stand, bev. 8 k., 2 keu-
kens, per jaar ƒ 550.

—

VRIJ BOVENHUIS, eerste stand, bev. 4 k., keuken en
balkon, per maand ƒ 35.

—

WOONHUIS, per week ƒ7.-
WOONHUIS, per week ƒ7.—
BOVENHUIS, bev. 4 k., keuken, per week ƒ 7.50-

WOONHUIS, per week ƒ 7.50
VRIJ BOVENHUIS, per maand ƒ 30.—
VRIJ BOVENHUIS, 4 k., keuken, 2 balcons, p.md 35.—
VILLA, bev. 6 k., keuken, per jaar ƒ 600.

—

VILLA, bev. k. en suite, serre, boven 4 k.,

sousterrein, 2 k., per jaar ƒ 650.

—

VILLA, bev. kamer en suite, sousterrein, 2 k., boven
4 slaapkamers, per jaar ƒ 600.

—

GROOTE VILLA, 11 k. 2 keuk., garage p. jr ƒ 900.—
GROOTE VILLA, per jaar ƒ 700.—
KLEINE VILLA, per jaar ƒ 450.—
GROOT HUIS, eerste stand. bev. 9 k., groote

keuken, zomerhuis, per jaar ƒ 800.

—

2 NIEUW GEBOUWDE HUIZEN, per jaar ƒ 450.—
1 NIEUW GEBOUWD HUIS, per maand . . ƒ 27.50

GROOT HUIS, zeer geschikt voor pension, p. jr 950.

—

BOUWGROND te koop aan de Boulevard.

Bouwcrediet. Hypotheek. Assurantiën op elk gebied.

Inlichtingen kosteloos.

W. PAAP
ZEESTRAAT 14 TELEFOON 465-

BEHANGERIJ, STOFFEERDER»

J. JACOBSON Jr.
PARALLELWEG 35

TELEF. 270

Gedurende Januari-Februari spe-
ciale prijzen voor Behang-, Stof-

feerwerk- en Reparatiewerk.
Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting.

Complete Woning-inrichting
ZANDVOORTSCH SCHAAKNIEUWS.

Uitslag Vijfkamp.
De door ons onlangs aangekondigde vijfkamp, waar-

aan werd deelgenomen (in volgorde van loting) door de
heeren L. Blok, A. S. Katan, Ph. Maste, A. C. de Groot
en P. Verdonck, is geëindigd met een klinkende over-
winning van den heer Katan, die 6V2 punt uit acht par-
tijen verkreeg. Hij verloor slechts eenmaal (tegen den.
heer Blok en maakte eenmaal remise (tegen den heer
Verdonck) ,ter\vijl hij al zijn overige partijen won. Twee-
de werd de heer Blok, met 5 punten, doch met slechts

zeer gering verschil met de heeren De Groot en Ver-
donck, die resp. 4V2 en 4 punten behaalden. De heer
Maste had zich nog voor het einde van den wedstrijd te-
ruggetrokken.
Opgemerkt moge worden, dat in tegenstelling met

een door een der Zandvoortsche bladen geplaatst be-
richt, deze vijfkamp niet plaats had onder de auspiciën
der Zandvoortsche Schaakclub, doch door de deelne-
mers zelf werd georganiseerd. Wel zijn vier van hen lid

der Z.S.C.

Bloemenmagazijn „DE ANEMOON"
ORANJE STRAAT 5

Freesia's per bos 30 et
Prunis per bos 40 et

Darwintulpen per bos 50 et
Seringen vanaf 5 et per tak
Cyclame's vanaf 35 et

Beleefd aanbevelend,
B. SCHAAP—MARSTELLER.

GLAS- EN VERFHANDEL
Stationsstraat 7 - (bij het Station)
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PRIMA GROND-
en LAKVERVEN
Lijnolie 25 et per L*

Zuivere
50 cent

Terpentijn

per Liter

G. DE LEEUW
Schilder.
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ZANDVOORT'W E E K B L, A
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDEKHOUT

Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH¥ DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentiën van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.
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DE NATIONALE REVUE „O . . BEDOEL JE DAT"
MET LOU BANDY TE ZANDVOORT.

Naar wij vernemen heeft de N.V. Nationale Revue
na het beëindigen van de succesvolle series in Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag, alwaar de Revue „O. . .

.

bedoel je dat" reeds meer dan 150 opvoeringen behaal-

de, een groot tournee door ons land ondernomen.
Ook te Zandvoort zal deze groote Hollandsche Revue

worden opgevoerd in het Theater Centraal op Woens-
dag 14 en Donderdag 15 Februari a.s.

Wij komen in de volgende pagina's van dit nummer
op deze voorstellingen nog nader terug. Zie ook de ad-

vertenties in dit blad.

ZANDVOORT EN DE RIJKS SUBSIDIE.

In Zomerlast werd Woensdagavond een openbare
vergadering gehouden, waarin door Wethouder Mole-
naar de weigering voor steunverleening besproken werd.
De vergadering was om half negen aangekondigd,

maar er was voor deze vergadering zoo'n groote belang-

stelling, dat om acht uur de zaal reeds stampvol was.
Het was dan ook geen bezwaar, dat de opening een

kwartier vroeger geschiedde dan aangekondigd was.
De leiding van deze vergadering berustte bij den heer

Blankert, een onpartijdige belangstellende in deze Zand-
voortsche kwestie.
De heer Blankert zette na zij woorden van welkom

uiteen, dat deze vergadering geen politieke bedoelingen
had. Hij hoopte op de medewerking van de vergadering
en als onbevooroordeelde Haarlemmer op een onbe-
vooroordeeld publiek. Aan het eind van de rede van
den heer Molenaar zou er gelegenheid zijn tot het stel-

len van vragen of tot debat.
Bij den aanvang van zijn rede werd Wethouder Mole-

naar met een levendig welkom begroet.
Hij bracht een woord van dank aan den heer Blankert

als onpartijdig leider van dezen avond. Spreker stelde

die onpartijdigheid nog meer op prijs, omdat de heer
Blankert behoorde tot een partij, die niet die van spre-

ker was, n.1. de S.D.A.P.
Hij hoopte ook, dat de pers dezen avond objectief

zou oordeelen in haar verslagen. Hij gaat dan na, hoe
de Zandvoortsche bevolking Donderdag was bevangen
van schrik door het sensatie bericht, waarvan men tot

nu toe nog niet de oorsprong heeft kunnen ontdekken.
De „knoeierijen" te Zandvoort hebben in binnen en in

buitenland de aandacht getrokken. Wie echter met de

Nog eens: Koepetad en Valbijl.

Het ingezonden stuk, elders in dit blad geplaatst, be-

antwoordende, zouden wij willen beginnen met de op-
merking, dat wij zullen trachten, de op sensatie berus-

tende stijl van den schrijver niet na te bootsen. De ter-

minologie welke hij bezigt ten opzichte der buitenland-

sche journalisten, de pers, de sociaal-democraten, de
democraten, en „de roode persricldcrs" getuigt van een
zekere „opwinding", een opwinding overigens, die wij

terugvinden in een groot gedeelte der nazi-lectuur, waar-
onder de waardigheid, en de serieuse aanvaardbaarheid
niet weinig lijdt.

Wij hebben in ons artikel „Koepelbrand en Valbijl" de
nadruk op de volgende feiten gelegd:

Ie dat Marinus van der Lubbe een straf kreeg, welke
ten tijde van de brandstichting, niet voor dat misdrijf

kon opgelegd worden;
2e dat de familie geen rechten op het lichamelijk

overschot kon doen gelden;
3e dat de vier vrijgesprokenen nog steeds in gevan-

genschap verkeeren.
Wij hebben in ons artikel „Koepelbrand en Valbijl" de

taire begrippen van rechtspraak.

Slechts het eerste door ons genoemde feit geeft „op-
merker" aanleiding ons te attaqueeren. Over de anderen
zwijgt hij.

Hij begint met de vraag te stellen, wat er voor scheefs

aan is, dat de doodstraf voltrokken is aan een voluit

schuldig bevondene. De man heeft zelf bekend, en de
misdaad is bewezen. Inderdaad, als het zoo simpel
wordt voorgesteld, dan is er niets scheefs aan.

Zoo simpel moge het in Duitschland voorgesteld wor-
den, maar voor onze Nederlandsche begrippen is de
zaak iets anders. De Nederlandsche advocaat Mr.
Stomps, die het proces van nabij heeft gevolgd, en er

een studie van heeft gemaakt, verklaart dat de „voltooi-

de poging tot hoogverraad" niet bewezen kon worden.
Men is daar niet in geslaagd.Zelfs niet na het hooren van
getuigen, waarvan de President moest erkennen, dat
het beter geweest ware, als zij niet verschenen waren!
Het voorschrift, dat men slechts gestraft kan worden

krachtens eene ten tijde van het plegen van hèt feit be-

staande strafbepaling, geachte opmerker, is niet afkom-
stig uit het Romeinsche Recht. De voorgeschreven regel

is afkomstig, (Mr. H. W. C. J. de Jong in de N.R.Ct.)
van den beroemden Duitschen rechtsgeleerde en zui-

vere Ariër uit de 18e eeuw Anselm von Feuerbach, die

hem, zij het ook in het Latijn, het eerst heeft neerge-

schreven, en die daarmede zulk een succes heeft gehad,
dat de meeste Europeesche landen — uitgezonderd En-
geland — dien regel hebben overgenomen. Er zit iets

tragi-komisch in, dat in Duitschland onder het motto:
„Wij moeten terug naar het Germaansche Recht" een

werkzaamheden van Maatschappelijk Hulpbetoon be-
kend was — en dat waren helaas vele Zandvoorters
bij steun of bij werkverschaffing betrokken — moest
reeds dadelijk weten, dat het bericht sensatie was.

Spreker bracht in herinnering, dat niet alle bladen
het bericht klakkeloos hadden overgenomen. De Maas-
bode en het Algemeen Handelsblad hadden hem b.v.

eerst een nadere toelichting gevraagd.
De heer Molenaar zet dan uiteen, hoe Maatsch. Hulpbet.
in haar vier Commissies werkt. Maatschappelijk Hulp-
betoon telt in haar bestuur zestien leden, verdeeld over
vier afdeelingen en vertegenwoordigend in hunne leden
de verschillende politieke kleuren, die op Zandvoort
zijn.

Deze commissies wijzen elke aantijging van „knoeie-
rijen" dan ook met beslistheid van de hand.
Spreker ziet achter deze hetze iets anders, maar he-

denavond wil hij, in het zuiver belang van Zandvoort
en haar burgerij, de kwestie zakelijk beschouwen.
Ook dezen tweeden aanval op hem als wethouder ge-

daan, hoopt hij te kunnen weerstaan.
Er zijn moeilijke' tijden voor de commissie C, die van

steunverleening en werkverschaffing geweest. Hij

brengt een woord van dank aan hen, die alles gedaan
hebben de organisatie van deze commissie zoo goed mo-
gelijk te doen zijn.

In April 1933 werd een raadscommissie ingesteld, ge-

vormd door de heeren Padt, Druijf en Van der Moolen.
Deze commissie bracht 22 Juni haar eindrapport

uit. Daarin werd gesproken van slordigheid. Maar con-
tact met den Haag over de subsidie verleening was ver-

zekerd en men had alle hoop op een goeden uitslag.

Aan het verzoek van de commissie, om intact te blij-

ven en den verderen afloop onder toezicht te houden,
willigde de raad in.

Ieder was nu overtuigd, dat alles in orde was, want
er werd verder niets van bezwaren gehoord.

7 Januari was nog een schrijven ontvangen, dat de
declaraties voor 1933 spoedig ingezonden moesten wor-
den, 17 December komt de afwijzende beschikking.
Toen kwam de raadscommissie voor den dag. Spreker

wil niet de schuld op deze commissie afwentelen.

Wordt aangetoond, dat de 'gelanceerde verdachtma-
king waar is, dan zal schuld aanvaard moeten worden
door hem als wethouder, al vestigt spreker er de aan-

dacht op, dat een wethouder bij verdediging van een
voorstel in den raad toch voor negentig, zoo niet voor
honderd procent steunt op de gegevens van de ambte-

zoo voortreffelijk Rechtsgeleerde, die een sieraad is van
Germaansch denken, als on-Duitsch wordt genegeerd.

„Opmerker" gaat niet accoord met de geste van onze
Regeering, gratie voor van der Lubbe te vragen. Wij
nemen daar acte van, doch tillen er overigens niet zwaar
aan, omdat wij er van overtuigd zijn, dat verreweg het

grootste deel van het Nederlandsche volk, van welke
richting ook, deze stap van onze Regeering toegejuicht

heeft. Slechts 'n kleine groep „Nederlanders" denkt als

„Opmerker", ook als hij meent, dat onze Regcering ex-

cuus had moeten aanbieden, omdat de brandstichter 'n

landgenoot was. Ja, als men het met de Nederlandsche
begrippen i.z. de rechtspraak niet nauw neemt, neemt
men het ook niet nauw met het nationale respect (ten-

minste, zoolang we niet nationaal-socialistisch zijn).

Want, heeft de Duitsche Regeering b.v. verontschuldi-

ging aangeboden voor het feit, dat één harer geaccredi-

teerden aan de Duitsche legatie in Weenen, aanwezig
was in een geheime vergadering, belegd door lieden, die

in Oostenrijk als staats-gevaarlijk gekwalificeerd wor-
den? Als dit aanbieden van verontschuldiging te doen
gebruikelijk is, hadden wij, dunkt ons, van een derge-

lijken stap reeds moeten hooren. Of verzwijgt de „leu-

gen-pers" dit misschien? „Opmerker" kan er ons, hopen
we, meer van vertellen.

„Gaat ons recht uit van het belang van het individu

uit, het Duitsche recht gaat uit van het belang van de
gemeenschap". Welk belang had de Duitsche gemeen-
schap bij de onthoofding van Van der Lubbe? Wij dach-
ten juis, dat de Duitsche gemeenschap er wel bij gevaren
was indien v.d. Lubbe gratie gekregen had, n'en deplaise

„het gebrul van het heele anti-duitsche journalistendom,
en de roode wereldpers". Er is toch nog zoo iets, als

de weldenkende menschheid, die zich van dit „gebrul"

niets aantrekt, en onderscheid weet te maken tusschen
„Wahrheit und Dichtung", al vreest „Opmerker" waar-
schijnlijk van niet, alleen, omdat de heele wereld niet

fascistisch is.

Weet, dan, geachte Opmerker, dat louge berichten als

de door U gesignaleerde over Siegfried Arno en Werner
Kraus, haar uitwerking niet missen.
Maar.... daar maken niet alleen „de roode persrid-

ders" zich schuldig aan.
Luister slechts: Het blad van Julius Scheicher „Der

Stürmer", bevat een verhaal uit Engeland, omtrent een
instantie die gekozen is uit vertegenwoordigers van
Joodsche kerken, die de macht en invloed heeft van
een werkelijke regeering, „zoodat het Britsche kabinet
geen stap kan doen, die niet van te voren is goedge-
keurd door deze geheime Joodsche Regeering".

Het lijfblad van Hitler „de Völkische Beobachter" be-

vatte een bericht, dat ter gelegenheid van de viering van
Koningin Wilhelmina's 25 jarig Regeeringoubileum
60 °/o der politie-agenten dienst geweigerd hadden.
Aan de Duitsche bladen is verzocht (lees gelast) geen

berichten op te nemen over de viering der 75e verjaar-

naren.
Maar nu is door de sensatie de slordigheid gegroeid

tot „geknoei".
Spreker wijst er op, dat de plaatselijke toestanden

hier door het seizoenbedrijf zeer ingewikkeld zijn.

Ook wordt het alarmeerend bericht over de subsidie
weigering nu verspreid, terwijl nog niet lang geleden het
meerendeel van de raadsleden weigerend stonden tegen-
over aanvaarding van de rijkssubsidie.

In het belang van de steuntrekkenden en van de bur-
gerij, moest die subsidie toch aanvaard worden. Spreker
zet daarna zijn onderhandelingen met den Haag uiteen.

Hoe onder dit college en het vorige bij de werkver-
schaffing steeds het uurloon van 65 cent ge-

handhaafd was geworden. Hoe dat nu verminderd
moest worden door de veranderde tijdsomstandigheden,
maar dat sterk gesproken was, toen de heer Meyer de
Vries een uurloon van drie dubbeltjes als basis wilde
aannemen.
Met veel moeite is dit uurloon gebracht op 35 cent.

Maar dan moest Zandvoort haar goeden wil tooncn en
dadelijk een 25 man uitzenden naar de rijkswerkver-
schaffing te Markeloo.
Het is gedaan en drie dagen later vertrok de eerste

groep.
Bij de steunverleening was de houding van den be-

trokken hoofdambtenaar welwillender. Nu blijkt echter,

dat men daar slechter af is geweest.
Wethouder Molenaar wijst er verder op, dat na het

advies van de commissie en de voorschriften van de
rijksregeling dadelijk alles is gedaan, om volgens de
nieuwe voorschriften de administratie te regelen.

Nieuwe vragenlijsten werden ingevuld. En toen is de
fout gemaakt, dat niet zuiver gerekend werd met het
begrip „crisis werkloozen", zooals de regeering dat had
vastgesteld.
Maar alleen bij de Heidemaatschappij heeft men daar-

bij rekening te houden met den inhoud van tachtig cir-

culaires.

Dan de plaatselijke toestanden. Vroeger was alles

landman of visscher en die vallen buiten de rijksregeling

Ook hadden velen hun 'aangiften van loon te laag ge-

daan. Vooral ongeorganiseerden. Deze fout werd later

hersteld en dat is de „knoeierij". Bij georganiseerden
vond men de juiste opgaven. Met de hoofdambtenaar
heeft de wethouder het nagegaan en het staat vast, dat

geen cent meer is uitgegeven, dan uitgegeven had mo-
gen worden.

dag van ex-keizer Wilhelm.
Roode pers. . rood-zwarte pers, „ontly a step" waarde

heer. 't Is maar, uit welke gezichtshoek men haar ge-

lieft te bekijken.
We hebben nog een „andere" pers ook. De pers, welke

mag schrijven (de verantwoordelijke redacteur is nog
op zijn bureau, of villa met sigaar, met kopje thee enz.,

dus niet in een concentratiekamp) dat het verbod van
de N.S.B, voor ambtenaren in officieelen dienst, niet te

verdedigen is. (de Telegraaf.)

En een vurig liberale pers (Handelsblad en N.R.Crt
— we houden ons bij de belangrijkste dagbladen!) die

het oneens is met de beslissing der Regecring, de VA.
R.A. een gcheele dag zendtijd te ontnemen. En een in

Duitschland verboden blad (de Haagschc Post) dat
eenzelfde standpunt ten opzichte van het N.S.B, verbod
voor ambtenaren „durft" in te nemen als „de Telegraaf":

Dat doet de zoo vermaledeide democratie. Doet het
nationaal-socialismc dat ook? Wij bedoelen, de boven
gesignaleerde persvrijheid geven? Natuurlijk, er zijn

uitwassen. Ook door ons betreurd. Uitwassen, die we
vinden in extreme linksche kranten en pamfletten, en. .

in extreme rechtsche lectuur. We herinneren aan de
in Amsterdam door de N.S.B, verspreide waarschuwing,
waarvan de verantwoordelijkheid van den inhoud aan-
vaard werd door Ir. Mussert, dat: de brand op de „In-

drapoera", en de brand in de telefoon-centrale gesticht

werd door communisten, dat wc een spoorwcgonge-
luk kunnen verwachten.
Hoe betitelt „Opmerker" dergelijke paniek-bericht-

geving? Is die een haar beter, dan de „gruwel-pcrs" te-

gen Duitschland?

„Zoo van der Lubbe dus een slachtoffer is, dan is hij

de dupe van dat soort lieden enz. enz
'"

Accoord, mijnheer. En met een waarschuwing tegen
de ouders, om hun kinderen van „dat soort lieden" af

te houden, onverschillig van welke richting ze zijn, hel

rood of rood-zwart, hebben we ons artikel immers be-
sloten? Juist, omdat wij het 'n gevaar achten, de makke-
lijk uit haar evenwicht te halen jeugd,in de armen te drij-

ven van lieden, die naar een dictatuur, 't zij een linksche
't zij een rechtsche, streven. Dictatuur, dat is het abso-
lutisme, strookt niet met het Nederlandsche volkska-
rakter. De dictator, de ééne, de machtige, de absolute,

de onaantastbare, de on-controleerbare, tegenover de
Regeering, gekozen uit en door het volk in zijn partij-

geledingen, bijgestaan en gecontroleerd door eveneens
door het volk gekozen instanties, ziedaar de tegenstel-

ling.

De keus voor ons is niet moeilijk. En met vertrouwen
zien wij de toekomst te gemoet, omdat wij vertrouwen
blijven stellen in de werkelijkheidszin van ons volk,

geregeerd door een Staatshoofd, dat nog kort geleden
de koninklijke woorden sprak:

Wij zullen ons zelf zijn, en blijven.
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Scherper tegenstellingen ondervond men bij de klassi-
ficatie, die 27 groepen omvat.
Maar ook hier is, rekening houdend met de locale

kennis van hen, die hierin een uitspraak moesten doen,
bij elke uitkeering op de juiste wijze gehandeld.

Verschillende werkzaamheden in het seizoenbedrijf
gaven daarbij wel moeilijkheden, maar steeds werd de
plaatselijke omstandigheid daarbij nauwkeurig in over-
weging genomen.
Vaak was men het met het oordeel van de controleurs

niet eens, vaak ook kon men echter argumenteerende
overtuiging aanvoeren. Spreker wees op eigenaardige
klassiticeering en ook op andere verhoudingen.
Zoo verdiende een arbeider, die werkte bij de Heide-

maatschappij ,/ 17.50 per week. Een steuntrekkende ont-
ving ./ 17.-10 per week met alle voordeden van verschil-
lende bonnen voor brandstoften en levensmiddelen.
Spreker meent, dat als er touten gevonden waren, de-

ze kenbaar gemaakt hadden moeten worden aan de
commissie aan hem als voorzitter van Maatschappelijk
Hulpbetoon of aan den secretaris, die ze in B. en W.
had kunnen brengen.
Maar hier is achter den rut; om gewerkt. Hier is ge-

tracht een wit voetje te halen en daarvoor moest de
persoon Molenaar qcbruikt worden omdat die op den
wethouderszctel zat.

Alles is gedaan, om de regeering tevreden te stellen
en dat het in orde was, bewijst ook wel het zeldzame
bezoek van de controleurs.
Ten sterkste ontkent hij een verandering in de vast-

gestelde uitkeeringsbedragen.
Niet alleen als wethouder, maar ook als raadslid zou

spreker niet langer de burgerij in den raad willen ver-
tegenwoordigen, als hem dat bewezen kon worden.

Hij ontkend ten stelligste misleiding van de regeering
of nog erger het sensatie gerucht van eigen bevoordce-
ling.

Hem wordt verweten, dat bij wel huizen op Plan
Noord kan koopen. Maar dat deed hij voor de gemeen-
te, die anders een strop van ./ 700 gehad zou hebben.
Dat zijn toon bij het onderhoud op het departement

niet altijd /acht is geweest, ontkent hij niet. Maar is

het dan erg, dat men vraagt, als een bouwvakarbeider
./ 12 steun geniet en / 1.25 voor elk kind en een vis-

scher J 8 met ƒ 0.75 voor elk kind, ot een visscherskind
dan minder eet als een ander kind?

Hij geeft de verzekering, dat de regeling, zooais die
thans is, tot de beste in het land behoort.
De hetze en het relletje werpt een onverdienden

naam op de ambtenaren, op Zandvoort en de burgerij
zal daarvan het nadeel ondervinden.
Nu de „verduistering van documenten".
Vroeger werden zij, die kwamen stempelen, genoteerd

op losse vellen papier.
Deze zijn niet bewaard gebleven en dat blijkt nu een

fout te zijn. Thans is ieder echter voorzien van een
stempelboekje. Bovendien zijn de bekende blauwe kaar-
ten volledig ter controle aanwezig. Dat werd voldoende
geacht door den regeeringsvertegenwoordiger.
Tot slot leest spreker een verklaring voor van den

tijdclijken ambtenaar Bus.
Deze verklaart daarin, geheel vrijwillig, dat nooit door

de raadscommissie boeken of bescheiden zijn opge-
vraagd, dat er niets veranderd is in de door de commis-
sie vastgestelde bedragen, dat geen onregelmatigheden
gepleegd kunnen zijn en dat de controle, uitgeoefend
door den gemeente accountant steeds regelmatig bij B.

en \V, ingekomen als rapport.
Na de pauze geven zich een viertal personen op, die

nadere vragen stellen.

De heer Broeder meent, dat de wethouder bekend had
moeten zijn met de wettelijke bepalingen en door zijn

nonchelance, als een voetballende jongen, een pak voor
zijn broek verdiend heeft. Het goede hart voor den ar-

beider heeft hier de werkelijkheid doen vergeten.

De heer Paap vraagt objectieve persverslagen.
Dadelijk hierop biedt de heer Blankert zijn veront-

schuldiging aan, daar de pers dezen avond gast is.

De heer Termes vraagt, hoc het te verklaren is, dat
de regeering zoo straft.

De heer Willemse vraagt, ot de commissie van onder-
zoek uit onbevooroordeelde personen bestaat.

Wethouder Molenaar deelt daarop mede, dat Zand-
voort in klassiticatie van de wcrkloozcn groote moei-
lijkheden biedt.

Hij gelooft niet, dat de kans op de subsidie geheel en
al verkeken is. Men hoopt althans nog op een deel. Dat
de regeering straft is haar goed recht, als er fouten ge-

maakt worden. Maar bij objectief oordcelen is dat
laatste juist nog de vraag.
Wat de critiek op zijn wethouderschap betreft wijst

hij op de raadscommissie, die toezicht zou houden, al

wil hij zich daarachter niet graag verschuilen.

De macht van zoo'n commissie is niet gering. Bij den
bouw van het Zuiderbad heeft zoo'n commissie alles

buiten om B. en W. om geleid.

Dat de bouw, die aanbesteed was voor ./ 70.000 later

ƒ 60.000 meer bleek te kosten, daarover heeft men niets

gehoord.
Spreker kondigt dezen winter nog een openbare avond
aan over den bouw van het Zuiderbad.
Daarna sluit de heer Blankert met een woord van

dank voor de trouwe en rustige aandacht van de volle

zaal.

HOEST GIJ!!
Haal dan gauw een
flesch

ruivenborstsiroop
WIET VENKEL
Het zal U spoedig ver-
lichting geven. Heele
flesch f 35. Halve
fle-sch f 25.

fogisterij L. Biaaubosr
G&dipl. Drogist

Haltestraat 46 - Tel. 192

VLEESGHHOUWERIJ 0. BOON
1 VAN OSTADESTRAAT 1

i

Zaterdag wederom GROOTE RECLAME
Varkensvleesch voor verlaagde prijzen

Wij leveren uitsluitend
1ste KWALITEIT

Dames en Heeren
Tot 15 Februari leveren wij U
een Mantel of Mantelcostuum
naar maat vanaf . . f 37.50

Costuums naar maat vanaf f 40.00
Zwart en Blauw vanaf f 40.00
Demi vanaf f 37.50
Recortex costuum vanaf f 35.00
Hockeytex costuum vanaf f 40.00
Regenjassen naar maat vanaf f 57.50
Loden regenjassen naar maat f 35.00

Stalen worden U op aanvraag gaarne toegezonden

J. A- R ZORN Jr.
KERKPLEIN 8a — TELEFOON 306

Dames- en Heerenkleermaker. Tevens Reparatie-
en Oppersinrichting.

Gedurende
de maand
FEBRUARI VOORJAARS

! OP RU
BIJ

H. M. NIEUWENHUIZEN
(„De Katoenbaal")

— Haltestr a a t 52

EEN IEDER WEET WAT
DAT ZEGGEN WIL

20 pCt. Korting
EN

Extra voordeelige restanten

IN
Wollen en Katoenen Ondergoede-
ren Overhemden, Badhanddoeken,
Handwerken, Wollen garens etc.

Komt en ziet de Etalage

BEHANGERIJ. STOFFEERDERIJ

J. JACOBSON Jr.
PARALLELWEG 35

TELEF. 270

Gedurende Januari-Februari spe-
ciale prijzen voor Behang-, Stof-

feerwerk- en Re'paratiewerk.

Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting.

Complete Woning-inrichting

HEEFT U
STUCADOOR-

WERK?
Witten of waterverven

f 1.— per plafond

A. KEMP - Noorderstraat 47
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EEN SUCCESAVOND VAN PHOENIX.
De tooneclavond, waarop Phocnix De Privé Secreta-

resse gaf in Monopole is in meer dan een opzicht een
succesavond geweest.

In de eerste plaats wel door het goede spel van de
hoofdpersonen, die elkaar in hun spel zoo uitstekend
verstonden.
Maar dan door de keuze van het stuk. Het gaf alles,

wat men van zoo'n avond verwachten mag, een vroo-
lijke, luchtige schets. Maar toch niet zoo luchtig, da*-
alleen door oppervlakkigheid succes te behalen is.

Er zat achter al dat tooneelgcbeuren ook nog wat an-
ders.
Het was niet alleen, dat ze elkaar kregen. In de tekst

was meer verscholen en mcj. Visser en de heer Du Meé
hebben door hun subliem spel duidelijk voor het voet-
licht gebracht. Daarover straks nog iets meer.
Dan was de zaal bijna geheel gevuld, want met groote

bereidwilligheid had het bestuur van Phocnix introduc-
tie verleend.
En tot slot van de serie goedkeuringen moeten we als

toppunt van de gezelligheid het bal na afloop vermel-
den. De heer Stol had daarbij de leiding, de Monopole
Band verleende daarbij medewerking.
De Privé secretaresse is een stuk, dat aan de hoofd-

figuren een zeer groote verantwoordelijkheid oplegt.
Het grootste deel van het Phocnix succes van die

avond komt voor rekening van mej. A. Visser, als Joycc
Allingworth. Zij gaf een pittig vroolijk spel, geheel in
de trant van het stuk. Toch zagen wij haar liever in het
tweede en derde bedrijf, dan in het eerste als tenniskam-
pioene. Vooral het tweede en derde bedrijf, bijna uit-
sluitend gevuld door haar optreden en dat van haar te-
genspeler, den heer Du Mée. Vlot en vlug vlogen de rake
vragen en antwoorden toen over het toonecl. Het was
in werkelijkheid een kampioenschap als op het tennis-
veld. Maar in woorden en ook hier toonde de „zij" zich
weer de sterkste, ook al had de „hij" overwonnen, ook
al had „hij" de meest dankbare rol.

Mej. Visser toonde zich van haar beste zijde.

Want het moet toch lang geen gemakkelijke taak zijn,

drie bedrijven lang de hoofdrol in drie zoo zeer ver-
schillende typeeringen dan zoo juist weer te geven.
Dank zij het pikante spel van Mej. A. Visser zal bij

het publiek nog lang de meest prettige herinnering aan
de Privé secretaresse bewaard blijven.
De heer F. du Mée als Darnley toonde, ook in dit

soort rollen een eerste kracht te zijn. Elke beweging
was een studie waard en zoo werd het geheel met de
tegenpartij een gaaf spel.

Heeft de heer Du Mée anders een lichter genre, thans
toonde hij zich vooral van een andere zijde. En ook deze
rollen bleken aan hem best toevertrouwd te kunnen
worden.

Hij wachtte zich nu voor extra overdrijving, waartoe
hij zich toch gemakkelijk had kunnen laten verleiden.
Temeer, omdat hij in deze rollen bij Phoenix een niet

te overtreffen reputatie geniet. Ook hij kan een welver-
diend reuzenaandeei van de hulde, aan Phoenix op de-
zen gebracht, voor eigen rekening boeken.
Mevr. Bleesing-Sevenstern had in dit stuk een meer

bescheidener rol. Zij gaf uitstekend weer de bezorgde
tante, die wel kwaad en boos kon worden, maar niet
boos kon blijven.
De heer J. Weber had geen gemakkelijke taak als

Rowlandson. Den afgewezen minnaar te spelen, die trots

twee vernederingen toch vol blijft houden, dat valt niet

mee in eigen kring van bekenden.
De heer Weber redde zich echter- uitstekend uit de

moeilijke situaties, die zich daarbij voordeden en vulde
het geheel daardoor voldoende aan. Juist zijn ietwat
langzaam actceren vormde nu daardoor 'n goede tegen-
stelling met de vlugge radheid van het spel van mej.
Visser.

Mej. L. Roukens had de dankbare rol van Dicky, de
boy. Ze gaf zoo echt het onbezorgde van de jeugd op
een leeftijd van veertien jaar. Zij paste zich geheel aan
bij het tempo, door mej. Visser ingezet en kan haar
spel anders nog al eens te flegmatisch zijn, nu was ze

op en top een leuke brutale of een brutaal leuke boy.
Mej. Klomp, gaf weer het type, dat zij zoo uitstekend

kan uitbeelden in Miss Roberts. Ook zij behaalde daar-
mede een dankbaar succes bij het publiek. In haar genre
werd ze in dit stuk volledig gesteund door den heer
Polder, die ons in Markham de echte, onvervalschte
boekhouder bracht, verduft in de kantoorstof.
Wat moest hen zijn vleugje van „man" te zijn duur be-

talen. Het spel van den heer Polder, dat bijzondere
eischen stelde, werd op een uitstekende wijze de ver-

tolking , van 't geen de schrijver, A. den Hertog, in zijn

stuk had neergelegd.
Kleinere rollen waren die van mej. Van Doorn als

miss Bloomfcld, van den heer C. Terol als de tennis-

vriend van Joyce en van den heer Eisenhart als kellner.

Met elkaar gaven allen een verrassende Phoenixavond
en het publiek bewees door het dankbare applaus, hoc
het deze avond genoot.
Aan het slot was het een aardig moment,- toen de heer

Polder als jubilaris huldigde den heer Dhooge.
Men zegt wel eens, zoo' sprak de heer Polder, dat het

ideale de wereld uit raakt, maar Phoenix heeft in den
heer Dhooge het ideale gevonden.
Met enthousiasme en volle toewijding heeft de heer

Dhooge Phoenix steeds op den smallcn weg van de
Kunst trachten te leiden.

Als regisseur, als werkend lid werd de heer Dhooge
en zijn arbeid door alle werkende leden gewaardeerd.
Als blijk van belangstelling in dit jubileum bood de

heer Polder een keurig gevulde bloemenmand aan.

De heer Dhooge dankte. Wat Phoenix bereikt had,

was met inspanning van alle krachten steeds geschied.

De prettige samenwerking zou steeds in dankbare her-

innering blijven. En hij hoopte voor de werkende leden,

dat Phoenix veler waardeering zou mogen verdienen.

Daarna wist de heer Stol de Phoenixledcn en de gc-

noodigden nog lang op een gezellig bal bijeen te houden.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgern. Engeiberistraat 40 — Zandvoort
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WIJ BRENGEN U STEEDS DE CRÈME VAN DE WERELDPRODUCTIE
Deze week vertoonen wij U wederom een groot Super-programma!!!!-I

ZATERDAG 3, ZONDAG 4. MAANDAG 5 FEBRUAR
Drie Dagen !

!

Drie Opvoeringen van 2 prachtfilms.

Als 1ste presenteeren wij U de groote schlager van Warner Bros:

WOENSDAG 7 FEBRUARI - 8 uur
POPULAIRE VOORSTELLING

Reprise van de groote amusante succesïilm:

e
&% -

eelt
Film-operette met

WILLY FRITZ en KATHE
Toegang voor ALLE leeftijden»
Entree 25 en 45 et plus belasting.

DONDERDAG 8 FEBR. - 8 uur

WEDEROM POPULAIRE VOORSTELLING
OPVOERING VAN EEN GEHEEL NIEUW PRO-
GRAMMA. Als Hoofdnummer:

van Mr.

I.tii £.A!zd<itn mooi <_il s^umend filmwerk met de sym-
pathieke filmacteur.

RÏCHARD BARTHELMESS
Hebt U indertijd VI. A.M MENDE VLEUGELS bij ons
gezien? DE VLIEGKNIER DES DOODS overtreft alles

ooit op dit gebied qebracht. De gevaren zijn aangrijpend
en seven een held in vredestijd' weer. DE GROOTSTE
VLÏEGFILM OOIT VERVAARDIGD.

Als 2de Hoofdnummer: de amusante film der Metro

GLADDE JONGE
Een geestig en satyriek stuk van Boeven en Burgers met

WILLIAM HAINES
Onder de 18 jaar geen toegang
ENTREE : Parket f 0.40, Parterre f 0.65
Stalles en Balkon f 0.90, Loge f 1.10,
Box-

L

oge f 1.35 (plus belasting).

Zondagmiddag half drie Familie- en Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer:

WATT EN HALF WATT

Entree 15, 30 en 40 cent, plus belasting.

GEEN TOEGANG BENEDEN ACHTTIEN JAAR.

Groot sensationeel tilmverk zich afspelend in het Chi-
neezenkwartier van San Eransisco, in de hoofdrol de
Amcrikaansche Louis Bouwmeester EDWARD G. RO-
BINSON, hier reeds bekend uit DE T1JGER1IAA1.

Als extra attractie optreden van

STAN LAUREL en OLIVER HARDY
ALS JE EEN VERLEDEN HEBT

'n oerkomisehe klucht in 4 acten met de t»L\icrde ko-
mieken.

Populaire prijzen 25 en 45 cent plus belasting.

PlaatsKaarten en bespreking voor alle voorstellingen in Sigarenmagazijn Eisenhardt, Stationsplein



ANNY VAN ROON
GEDIPLOMEERD COSTUMIERE

Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1 .75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Aan de Redactie van Zandvoort's Weekblad.

KOEPELBRAND EN VALBIJL.

M. de R.
In verband met het artikel onder bovenstaande titel,

in uw blad van 20 Januari j.l. zij het mij vergund, het
volgende op te merken.
Het betreft hier een proces, waarbij alleen de voluit

schuldig bevondene gevonnisd werd; het is niet alleen

bewezen, maar de man heeft zelf bekend.
Wat daar voor scheefs aan is, mag Joost weten!
Ik stel op den voorgrond, dat ik persoonlijk wellicht

geen doodvonnis zou hebben uitgesproken.
Met het stellen der rassenkwestie heeft ook volgens

mij de Duitsche regeering een fout begaan, ofschoon
ook deze kwestie weer geheel verkeerd wordt voorge-
steld als een soort pogrom, waarvan afgezien van indi-

tvidueele misgrepen, geen sprake was. Deze kwestie
valt echter buiten het bestek van dit schrijven.

Maar men kan de zaak niet zóó draaien of keeren,

of met het aansteken van een Rijksdaggebouw heeft
men de bedoeling, aan te zetten of op te wekken tot

revolutionaire of terroristische daden. Had deze bedoe-
ling succes gehad, dan zou het vermoedelijk eenige hon-
derden menschcnlevcns gekost hebben. In wezen betee-
kent het dus: aanzetten tot massamoord. Van het
standpunt van den enkeling gezien mag het dus wat mij
betreft romantisch, ridderlijk of zielig zijn, al naar den
smaak der beoordeelaars, de Staat kan zooiets nu een-
maal niet dulden en heeft zich er tegen te beschermen.
Men zegt: met Van der Lubbe is het laatste bewijs,

de laatste getuige verdwenen. Dit is weer een illustratie

van wat een massa mensch.cn zich al niet wijs laten ma-
ken. Van der Lubbe heeft n.b. maandenlang en tot ver-
velens toe gelegenheid gehad om zich te uiten en zijn

medeplichtigen te noemen, maar heeft dit hardnekkig
geweigerd.
Wat betreft de aanduiding „zielige stumper" (waar-

mee hier te lande op de sentimentalitcit-op-een-koopje
wordt gewerkt van menschen, die niet voor de zware
verantwoordelijkheid staan om een verwaarloosden
staat in orde te brengen onder het straatgejouw, de be-
tuttelende bemoeizucht en misdadige verdachtmaking
van een buitenlandsch journalistendom, maar die zuch-
tend achter hun kopje thee zitten of ergens keet schop-
pen, als er tenminste geen diender in de buurt is, zij

verwezen naar wat v.d. Lubbe's stiefbroer aan diens
graf gesproken heeft: „zij, die je karakter kennen, we-
ten, dat je die daad volbracht hebt met de bedoeling,
de menschheid te helpen".
Zoo Van der Lubbe dus een slachtoffer is, dan is hij

de dupe van het soort lieden, dat op marktpleinen,
waar hun kostbare lichaam door de politie beschermd
wordt, of op redactiebureaux achter een kop koffie en
een tabakspijp staat of zit te stoken, van de bravere
soort auteurs, die door hun ongevraagde onoordeelkun-
dige beschouwingen over Duitschland en het verder col-
porteeren van persleugens voortdurend de geesten prik-
kelen van menschen, die niet in staat zijn om over die
dingen te oordeelen. Deze lieden zijn de ware aanstich-
ters van den brand.
Deze zelfde lieden, de opstekers tegen Duitschland,

de boycothitsters en de lieden, die met critiek in plaats
van met vruchtbaar werk hun brood verdienen moeten,
hebben het aan de Hitler-regeering letterlijk onmogelijk
gemaakt, op v.d. Lubbe gratie toe te passen. Immers
hadde men hem gespaard, dan zou het heele anti-duit-
sche journalistendom gebruld hebben: „zie je wel, hij

was de handlanger van de Nazis; vandaag of morgen
laten ze hem ontsnappen!" En de roode wereldpers had
zich op de borst geslagen en brallend uitgeroepen: „Hit-
ler is bang voor onzen grooten mond! Hij zwicht voor
het „wereldgeweten" (alias het wereld-persgif)!"
Een Regeering mag, onder moeilijke omstandigheden

als er in Duitschland zijn, onder geen beding het ver-
trouwen van het volk verliezen en dit ware zeker het
geval geweest, wanneer het Hitler-bewind zich had
laten intimideeren door het geschreeuw van buitenland-
sche journalisten en de door hen misleiden.

Indien men Duitschland rustig zijn gang had laten
gaan en zich van al deze vruchtclooze bemoeizucht had
onthouden, dan ware v.d. Lubbe misschien begenadigd;
de uitdagende houding, de voortdurende Hetze hebben
elke kans daartoe afgesneden. Men weet dus, waar men
de ware „moordenaars" van v.d. Lubbe heeft te zoeken!
Juist zooals men, door het gestook, het lot der Joden
verergerd heeft, heeft men er zeer waarschijnlijk dezen
mislukkeling den dood mee ingedreven.
Een Staat, die prijs stelt op rust en orde, kan zulke

dingen nu eenmaal niet tolereeren. Werd met zachte
handjes gehandeld, dan stond er volgende week -wéér
wat in brand. Tegen de betrekkelijk veel onschuldiger
muiterij op de „Zeven Provinciën" werd hier niet an-
ders opgetreden; van eenige studenten, die in een dron-
ken bui het Paleis op den Dam binnenliepen, werd de
toekomst vernietigd in ons „democratische" landje. Wie
kaatst, moet nu eenmaal de bal verwachten.
En nu was de muiterij op de „Zeven Provinciën" nog

wel gevolg van de eigen tekortkomingen onzer straffen-

de regeering, die eerst rustig het kwaad had laten door-
vreten, terwijl de Duitsche regecring de gevolgen te

dragen kreeg van de lankmoedigheid, waarmee een
vreemde regecring haar onderdanen laat ophitsen.

Hierbij komt nog, dat de Duitsche overheid wel be-

dacht zal hebben, dat haar, hadden haar vertegenwoor-

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur o£ te koop»

DE GESCHIEDENIS VAN PIEPSTAART EN BIBBERSNOETJE
DOOR G. TH. ROTMAN No. 53

Nu hadden we 't voorgoed verkorven!
We werden op staande voet naar huis
gebracht. „Goed", zei vader, „je hebt
zelf de zaak alweer bedorven! Maar
nu weet ik wat beters!" Wat was dat?
Wel, drie dagen later was ik knecht bij

Kleefstaart, den verver. Dat beviel me
veel beter, dan op school te zitten!

En bibbersnoet werd dienstmeisje bij

mevrouw Goudmuis, een rijke oude
weduwe. Ze kon niet dat verkeerd
doen, of ze kreeg er van langs! Maar
als ze er thuis over klaagde, zei haar
vader: „Eigen schuld, jongedame!
Eigen schuld!" — En nu, kinderen,
moeten we afscheid nemen, want ik

heb het veel te druk met verven! Dag!
Misschien vertel ik later nog wel eens
van onze verdere avonturen!

(NADRUK VERBODEN)'

Volgende week hopen wij onze jeugdige lezers op een nieuw zeer interessant

===== verhaal te vergasten.

digers eens op de plaats van Van der Lubbe gestaan en
waren de kornuiten van Van der Lubbe en Dimitrof
rechter geweest, tienmaal erger dingen gebeurd zouden
zijn en moord en doodslag niet te meten waren geweest.
Men is daar het bloedvergieten van de 1918-revolutie
niet vergeten, ook niet den sociaaldemokraat Noske,
die 300 van zijn communistische mede-prolctariërs met
machine-geweren liet neermaaien en de honderden S.A.
mannen en officieren die in 1918 en daarna onder sluip-

moordenaarshand zijn gevallen. En nu de Nazi's, na
jarenlang gepest, belasterd en bedreigt te zijn, de macht
in handen hebben en hun handen meer dan vol om den
rommel van hun voorgangers op te knappen, nu zou-
den ze zeker hun tegenstanders huilebalkend van senti-
mentaliteit over hun haar moeten strijken en ze met
een kanariepietje en een potje geraniums in een supcr-
de-luxecel met witgelakt Iedikantje neervlijen, om zich
daarmee nieuwe spot en hoon op den hals te halen?!
Ach, ach, wat zijn wij democraten toch zachtzinnig —
vooral als het niets kost!
Ook de uiting van Goehring tegenover Dimitroff —

waarvan de wasplaat-opname voor ieder hoorbaar per
radio uitgezonden is, is alweer verdraaid door de te-

genstanders. Dimitroff is een communist, die doorloo-
pend tegen de overheid ageert en een bestendig gevaar
vormt; zijn optreden was hopeloos brutaal en onhebbe-
lijk, zooals ieder die naar de wasplaten geluisterd heeft,
heeft kunnen hooren. Wie in ons land tegen den rechter
zoo'n toon aansloeg, zou bij het derde woord de recht-
zaal al uitgesleept zijn. Wat Goehring bedoelde, was
dit: al moet je wegens gebrek aan „bewaize" van schuld
aan den brand vrijgesproken worden, dan zullen we je
als communist en gevaarlijk agitator nog wel 'n poosje
vasthouden. Het eenige scheldwoord van Goehring was,
aan het eind: „Du, Gauner, du!" wat zooveel beteekent

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

T A N D A RTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos
trekken inbegrepen. — Daar ialle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10.— 11)^ uur
Dinsdagavond van 7)4—8% uur
Woensdag tusschen 4— 5 uur
Donderdagavond van 7%—8% uur
Zaterdag tusschen 10— 11% uur
Zaterdagmiddag van 2—4 uur

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR*
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

GLAS- EN VERFHANDEL
Stationsstraat 7 - (bij het Station)
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als „schelm", waarmee niets te veel gezegd is, als men
aan de gevolgen van de onverantwoordelijke actie van
dergelijke typen denkt. Aan de woorden van Goehring
de bedoeling toe te kennen, dat hij zichzelf in de plaats
van den rechter zou stellen en het recht niet zijn vrijen
loop wilde laten, is wederom arglistig en misdadig van
de lieden, die bij het proces gezeten hebben. „Leiders"
als Dimitroff c.s. maken zichzelf uit de voeten en zorgen
voor een alibi, als anderen tengevolge hunner actie mis-
daden begaan.

Precies zoo gaat het met de scribenten der Arbeiders-
pers enz. die op hetzelfde oogenblik, dat de door hun
verzinsels tot terreurdaden gedreven menschen op
straat de klappen oploopen, met hun vulpen achter hun
oor thuis een kopje thee slurpen. Ook dit zijn de werke-
lijke „Gauner"-voorzoover zij althans niet in onwetend-
heid en onder brooddwang handelen.
Over de naïviteit onzer regeering: het vragen om ge-

nade, moet men bijna glimlachen. Hoe kon de regeering,
die doodkalm aanziet, hoe van ons land een broeinest
van ophitsing en laster tegen Duitschland wordt ge-
maakt, die zelf den boycot voor ongewenscht verklaart,
maar dezen niettemin kalm laat begaan, terwijl zij wél
onmiddellijk op weet te treden tegen Duitschers, die
propaganda maken voor hun politieke overtuiging, hoe
kan deze regeering in ernst verwachten, dat men in
Duitschland voor haar gratie-verzoek sympathie koes-
tert? Beter was het geweest, wanneer zij aan de Duit-
sche regeering haar verontschuldigingen aangeboden of
althans haar leedwezen betuigd had over de daad, door
een der in ons land opgekweekten begaan.
En wat het „Romeinsche recht" betreft: dat haar be-

roep op dit recht nutteloos was, kon onze Regeering, die
beter ingelicht is of behoort te zijn dan de gemiddelde
krantenlezer, óók al van te voren weten. Deze rechts-
vorm heeft daarginds nu eenmaal afgedaan. Ons recht
beschouwt den beklaagde als een soort gelijkwaardige
tegenpartij van den staat en het vonnis hangt grooten-
deels van scherpzinnigheid en redeneerkunst af. Het
nieuwe Duitsche recht staat op het standpunt, dat de
strafwaardigheid van een daad niet afhangt van de toe-
vallige omstandigheid, of een vorig regiem anders oor-
deelde oi andere wetten gemaakt had. Gaat ons recht
van het belang van het individu uit, het Duitsche recht
gaat uit van het belang 'van de gemeenschap. Door een
beroep te doen op ons recht toonde onze Regcering
minachting voor het Duitsche, door welke beleediging
zij niet bepaald tot gratieverleening heeft bijgedragen.

Ik neem aan, dat de schrijver van het hier bestreden
artikel volkomen te goeder trouw is, zooals zoovelen in
hun verontwaardiging of hun afkeer. De oorzaak is de
welbewuste onjuiste „voorlichting", gegeven of gefinan-
cierd door de belanghebbenden bij een anti-duitsche
Hetze: het internationale machtskapitaal, dat het groot-
ste deel van de pers en in elk geval die centrale organen,
die de anti-duitsche berichten verspreiden, in handen
heeft. En door de emigranten, die óf als misdadigers, of
als politieke leiders, die netjes hun volgelingen in den
steek liet, naar alle windstreken verstoven zijn en van
uit Praag, Parijs of Brussel hun leugens rondstrooien,
ijverig geholpen door de roode persridders, die hun
baantje bedreigd zien. Dan duiken berichten op over
kunstenaars cd.; ik denk b.v. aan Siegfried Arno, van
wien de Arbeiderspers eenige maanden geleden bericht-
te, dat hij in Spanje zelfmoord gepleegd had, vallend als

het zooveelste slachtoffer van den „moloch" Hitler, ter-

wijl Siegfried momenteel veilig met z'n vrouw door Den
Haag wandelt, een feit, dat de Arbeiderspers dit keer
eens gedwongen heeft, een tegenbericht op te nemen.
Zoo circuleerde indertijd in de pers een foto van Wer-
ner Kraus, die ook al had moeten vluchten volgens het
onderschrift, terwijl deze kunstenaar in werkelijkheid
toevallig dezelfde week door Goebbels tot hoofdinten-
dant der schouwburgen benoemd was.... Inderdaad,
het is gewenscht, dat er eindelijk eens een regiem komt,,
dat de verspreiders van dergelijke berichten, de boycot-
hitsers en van-der-Lubbekweekers kort en goed achter
de tralie's zet of, wat gezonder is, kuiltjes laat spitten.

Eén troost is er alvast:

Al gaat de leugen nóg zoo snel,

De Waarheid achterhaalt haar wel!

U, M. de R. beleefd dankend voor de plaatsruimte,
Hoogachtend, „OPMERKER""

Groote Uitgebreide Collectie
BEHANGSEL-PAPIER
Mevrouw vóór de schoonmaak weer
daar is laat uw Behang-, Stoffeer- en
Beddenwerk alsmede Gordijnen, Zeilen,

Kleeden enz. in orde maken door

L. B a 1 1 e d u x
Nette afwerking. Lage prijzen

Let op het adres

Behangerij, Stoffeerder^ en Beddenmakerij

Verl, Haltestraat 79 over de Zeestraat
TELEFOON 296 TELEFOON 296.
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THEATER CENTRAAL - ZANDVOORT

Woensdag 14 en Donderdag 15 Februari - 8 uur

NATIONALE
PRESENTEERT HET

Grootste succes van 193311934

in een OVERWELDIGENDE MONTEERING
1 PROLOOG en 20 TAFEREELEN

Wiesje Bouwmeester - Willy Walden
Clairette Hammé - Beppy Rameau
Frans Bogeart - Jean du Bela

MADO & CHAINOFF
NATIONAL WH IR LWIIMDG I R LS

Pim de la Fuente en zijn orkest

6 GROOTE FINALES
fggF* 40 MEDEWERKENDEN ~^§

Een aaneenschakeling van dol-komische scènes en schitterende tafereelen.

Overtreft onze vorige revues „Hallo Hierheen" en -

,,'n Geel bandje . . . mijnheer"!

„O . . . bedoel je dat" werd 17 Aug. vanuit het Scala-theater te 's-Graven-
hage en 23 Oct. vanuit Theater Carré te A'dam door de AVRO uitgezonden

Prijzen der plaatsent f L5Q, f L— en f 0*75
plus rechten*

Plaatsbespreking dagelijks in Sigarenmagazijn EISENHARDT Stationsplein

JUBILEUM-UITVOERINGEN VAN O.S.S
Zaterdag 24 Februari zal de Jubileum-uitvoering van

O.S.S gehouden worden voor dames en heeren. Voor ad-

spiranten heeft deze plaats op Woensdag 28 Februari.

PROPAGANDA FILMAVOND.
In Monopole aan het Stationsplein hield de Zand-

voortsche afdeeling van de S.D.A.P. Dinsdagavond een
propaganda filmavond, 's Middags was er voor de jon-

geren een middagvoorstelling geweest. Zoowel op den
middag als 's avonds was de zaal geheel bezet.

De heer Van der Moolen, voorzitter van de afdeeling,

opende met een inleidend woord.
Hij hoopte, dat deze avond velen er toe zou doen be-

sluiten, gelederen van de strijders van de S.D.A.P.

te versterken. Want het was noodig, dat er front ge-

maakt werd tegen het Fascisme en het cenige front, dat
goede weerstand zou bieden, zou zijn het front van de
S.D.A.P.
Nadat eenige natuurfilmpjcs gedraaid waren kwam

de hoofdfilm: Niemandsland op het doek. Het bracht
al het verschrikkelijke van de oorlog in beeld. Door toe-

vallige omstandigheden was van elke vijf nationaliteiten
der oorlogvoerende landen één vertegenwoordiger in

een verlaten mijngang van Niemandsland bijeen geko-
men.
Hun leven onderling gaf een woedende ontroering in

de zaal vooral bij gasaanval en spervuur. Het loopgraaf-
leven, de ellende van de oorlog en de totale vernietiging
van 's werelds oppervlak gaven een beeld, dat op het
doek reeds met afkeer van oorlogvoeren werd aan-
schouwd.
De heer De Tello vulde de pauze met een propagan-

distisch woord. Zich daarbij vooral tot de jongere gene-
ratie richtend. Hij hoopte, dat de film hun ten volle
duidelijk zou maken, dat hun plaats alleen kan zijn in
de gelederen van de S.D.A.P.

LET OP!
H| Ziet deze week de etalage in §|§

HET KOOPJESHUIS
dan komt U tot de overtuiging nergens goed'
kooper te slagen. Extra aanbieding van:
Bustehouders, Jarretelsgordels en Corsetten

Voor de koude vindt LI bij ons een ruime
sorteering int

WOLLEN GOEDEREN
Nog slechts enkele chique peignoirs . . f 3.95
Flanellen damesnachthemden

lange mouwen f 0.89
Slobkousen f 0.39
Groote keuze in zijden kousen ^O 4,

108-98—89-79—69—59 3? Cl
De nieuwste rokjes voorradig ook voor

corpulente figuren.

Restanten japonnen vanaf f 2.95

Slaapsokken prima wol f 0.98
Zuiver wollen damesoverjasjes

slechts KLEINE VOORRAAD
HET

HET NIEUWE PRPOGRAMMA VAN DE HOLLAN-
DIA BIOSCOOP.

Het nieuwe programma van de Ilolkmdia Bioscoop
geeft Zaterdag, Zondag en Maandag weer een tweetal
hooklnummers naast het bekende bij-programma, dat
steeds door den heer Koper met zooveel zorg wordt
samengesteld.

Het dramatische deel wordt gevormd door het num-
mer: De Vliegenier des Doods.

liet geeit de stoutste staaltjes van vlicgkunst in een
lomantïsch gewaad. Twee broers zijn beiden vliegenier.
Dan komt er een „zij" in het spel. Verdwijning van de
broederliefde natuurlijk, daar Jill (Sally Weiiers) boven-
dien ook in het vak is en wel als parachutiste.
Misverstand en verkeerde trouw doen de rest on hij,

voor wien het meisje had bestemd moeten zijn, ziet zich
hoe langer hoe verder van haar verwijderd. Teleurstel-
ling drijft tot het meest roekclooze. Maar eindelijk zege-
viert de stem van het bloed en met in/et van eigen le-

ven wordt broeder en zijn passagiers gered van een op
zee verongelukt vliegtuig, dat hulpeloos op de golven
ronddobbert in de zwarte stormnacht.
En na die moedige daad volgt vrede en rust \oor het

gejaagde hart.
Wat de nacht aan gevaar durft eisehen, is op dit lint

met bijzondere stoutmoedigheid vastgelegd.
I let tweede hootdnummer: Gladde Jongens, is een

detective roman, zooals de titel reeds deed vermoeden.
Een stel oplichters, steeds opgejaagd door den hen ach-
tcrvoljenden speurder Gonigle, weten toch altijd in een
rustpoos van tic Jacht hun slag te slaan.
Maar als ze eindelijk in de val dreigen te loopen, komt
de liefde als een reddende engel in de vorm van een Do-
rothy (Leila Hacmo) en blijkt dit middel sterker dan alle

macht van de politie, om een leven, dat verloren dreigde
te gaan, voor lut goede te behouden.

TWEE POPPULAIRE FILMAVONDEN
De heer Koper tracht steeds alle moeiten zich te ge-

troosten, om aan het verlangen van het publiek te vol-
doen.
Zoo geeft hij deze week twee populaire filmavonden.

Op elke avond zal een afzonderlijk en geheel nieuw pro-
gramma in de i lollandia Bioscoop worden gedraaid.
Op de eerste avond, die Woensdag a.s. is, wordt ais

hcotdnummer gegeven: Hare Hooghejd beveelt. Een
verfilming van de bekende operette van dien naam en
vervaardigd voor het witte doek door Paul Frank en
Billic Wilder.
Waar de Hlmlens in staat is, meer bijzonderheden in

een romantischen vorm op te nemen, voldoet dit lint

aan bioscoopvcrlangcns boven verwachting.
Een Mizzi ontmoet een Karl op een dienstboden bal.

En als we nu voorloopig mcdcdcelen, dat Mizzi een op
avonturen belust prinsesje is en Karl een luitenant, ma-
joor, overste, generaal, dan kan men uit deze serie van
opsommingen wel de reeks dolle situaties denken, die
leiden tot het slot: Karl als echtgenoot.
Een echte operette film dus.
Donderdagavond wordt weer een populaire filmavond

gegeven in de Hollandia Bioscoop. De Wraak van Mr.
Wong. Hierin wordt de hoofdrol vervuld door Edward
G. Robinson. Dit is dezelfde speler, welke in „Tijgerhaai
de hoofdrol vervulde.
Spanning ontbreekt dus zeker in dit lint niet. En waar

het gebeuren zich afspeelt in China Town, de groote
Chineezenwijk van San Fransisco, daar komt al het ge-
heimzinnige van het Oosten en de Oosterlingen er bo-
vendien nog extra bij.

Een film, volgens een heel oud recept dus, maar in een
geheel nieuw kleed voor den echten bioscoopbezoeker
veel en veel interessanter gemaakt.
Om het geschokte evenwicht te herstellen volgt als

tweede hoofdnummer: Als je maar een verleden hebt
met Stan Laurel en Olivcr Flardy in de hoofdrollen.

IMMANUEL.
In Ons Fluis hield de gemengde zangverceniging Im-

manuël haar goed geslaagde jaarvergadering onder lei-

ding van den voorzitter, den heer W. Bol.

Geopend werd met Gezang 7 vers 1. Daarna sprak de
heer Bol het welkomstwoord, waarna hij de wensch
uitte, dat de besprekingen deze avond een gezellig en
prettig verloop zouden hebben.

Secretaris en penningmeester brachten daarna hun
jaarverslag uit. Geen der verslagen gat aanleiding tot
opmerkingen.
De heer Bol werd bij enkele candidaatstelling her-

kozen als voorzitter. Eveneens de muziek-commissaris,
de heer Jb. Schaap .

Besloten werd een autotocht te organiseeren naar
Harderwijk, het Uddelermeer en omgeving.
Na de rondvraag, die geen bijzonderheden gaf, werd

de jaarvergadering gesloten met: Avondzang.
Toen kwam het feestelijk deel van het programma.
Voordrachten, een tooneelstukje, lantaarnplaatjes, die

reeds vroeger gemaakte reizen in beeld brachten en
films. De heer Smit verleende weer zijn bereidwillige
hulp bij de projectie.
Het geheel vormde een echte gezellige avond.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING.
Op 3 Februari a.s. houdt de Zandvoortschc Jongeren

Kring een Feestavond in Zomerlust. De heer A. Eltfers
zal dan spreken over het onderwerp: De Jongeren Kring
in deze tijd. Verder is er gezorgd, dat de avond na deze
rede gevuld wordt met een afwisselend programma. Zoo
zullen de heeren Van der Werf f en Ottcn ons op hun
mooie vertolkingen, die reeds zoo bekend zijn. vergasten

Naast andere amusante nummers vermeldt het pro-
gramma ook een tooneelstukje in één bedrijf, dat tot
angstwekkende titel heeft: De geest van Mr. Brooks.

KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN"
Naar wij vernemen, hebben de heeren Ds N. Padt,

G. van Roekcl en A. Eltfers bedankt als leden der Com-
missie van Toezicht van „Groot Kijkduin". Ook mevr.
Jacobs—Buzaglo is niet meer als zoodanig aan de Stich-
ting verbonden.
Thans zijn de opengevallen plaatsen weer aangevuld

en is het bestuur als volgt samengesteld: Ds. P. van der
Vloed, voorzitter; Zuster F. Schotanus, secretaresse;
Joh. A. Elffers, penningmeester; mej. M. Kuyters en dr.
Tichelaar, leden.
Op de propaganda-avond welke Zaterdag 10 Febr.

voor het Kinderhuis gehouden wordt, zal onder leiding
van den heer W. Rauch opgevoerd worden het tooneel-
stuk „De Doofpot" van Jaap v.d. Pol.



Aardappelen en Fruit

uien en Fruithuis

C. van BRUSSEL
Stationsstraat 16

KUNST NA ARBEID.
In Zomcrlust heeft de gemengde zangverecniging

Kunst na Arbeid haar jaarvergadering gehouden onder
leiding van den heer P. Schaap als voorzitter.
De heer Schaap sprak als inleiding van den avond

een hartelijk woord van welkom tot de trouw opge-
komen leden. Daarna bracht hij een woord van dank aan
den heer Dccs als directeur van het koor. Dank voor de
goede zorgen en de toewijding, door dezen aan het koor
betoond. Want daardoor toch was het mogelijk, dat
Kunst na Arbeid van de concoursen met zulke mooie
overwinningen naar huis kon terugkeeren.

Hij de verkiezing van een voorzitter, een vacature ont-
staan door het periodieke aftreden van den heer P.

Schaap, werd deze met algemecne stemmen herkozen.
De heer Schaap nam deze benoeming voorloopig aan.
Maar zijn onze inlichtingen juist, dan zal hij toch bin-

nen afzienbare tijd voor het voorzitterschap bedanken,
door drukke werkzaamheden daartoe gedwongen. Als
secretaris werd herkozen de heer Gansner en tot com-
missaris C. Vlieland.
De bibliotheek zal beheerd worden door mevr. Weber-
Schaap.
Verder werd besloten in April een gezellige avond te

organiseeren. Als een voorproefje daarvan werd deze
jaarvergadering met een gezellig uurtje besloten, dat,
dank zij de goede samenwerking en de goede kame-
raadschap, goed slaagde en het beste deed verwachten
van de groote feestavond, die in het vooruitzicht werd
gesteld.

VOORJAAR.
We durven bijna het woord voorjaar nog niet noemen,

maar de enkele dagen die op 'n voorjaarsdag gelijken,
geven toch weer het volle vertrouwen dat het voorjaar
moet komen.
Zoo denkt ook de firma Nicuwcnhuizcn „De Katoen-

baal" Haltestraat 52 er over. Deze firma wil het voor-
jaar inluiden met 'n flinke opruiming.
De heer Pasveer, kan ook de winter niet meer uit-

staan; hij spreekt wel niet over voorjaarsopruiming,
maar met z'n schandekoopjes kon 't wel eens op een
opruiming gaan gelijken.

Zoo zouden we nog heel veel zaken uit ons dorp kun-
nen noemen, zoeken behoeven we ze niet, want met
groote letters prijken de strooken „opruiming" voor de
ramen.
Zóó willen we allen heel graag het voorjaar tegemoet,

hoewel het nog lichtelijk wintert.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.

§p^*~ Scherp concurreerende prijzen. ~^a§

PROPAGANDA-AVOND.
Dinsdag 6 Fcbr. 's avonds 8 uur houdt Ned. Ver tot

Afschaffing van Alcoh. houdende Dranken in Mono-
pole een groote propaganda-avond. De heer H. Ploeg Jr.

te Utrecht zal een rede houden. We willen er nog wel
even aan toevoegen, dat de heer Ploeg zijn rede zoo
•weet te stellen en voor te dragen, dat niemand bang
behoeft te zijn voor een droge opsomming.
De opvoering van „De Pinksterbloem" een tooneel-

spel in 3 bedrijven, waarborgt u mede een leerzame en
gezellige avond.

VEREENIGING VAN JONGE HERVORMDEN.
Vrijdagavond 9 Februari a.s. spreekt in de nieuwe con-

sistoriekamer de heer Hultzer voor bovengenoemde ver-
eeniging over „Rembrandt".

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Jan Oornelis, zoon van C. Molenaar en

R. Vlasak.
ONDERTROUWD: D. van der Mije en R. C. I lette-

lingh.

OVERLEDEN: S. Draijer, weduwe Jb. van der Wertf,
oud 59 aren.
GEVESTIGDE PERSONEN: E. Nieman van den

Helder, Bentveldweg 7; Wed. M. A. Engelandcr van
Amsterdam Kostverlorcnstraat 19.

RECTIFICATIE.
Tn ons blad van vorige weck, is in de advertentie van

•de Vleesehhouwerij H. van Eldik een fout geslopen.
De fa. van Eldik staat bekend als een goedkoope zaak

met Ie kwaliteit vleesch, maar ieder zal wel begrepen
hebben dat 3 pond mager pekel spek voor 65 et. niet
kan en dat dit 2 pond voor dien prijs had moeten zijn.

Hiermede hopen wij de fout hersteld te hebben.
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| Mevrouw I
g Wenscht U iets voor de Boterham ? 1
I KNOT IER blijft toch het aange- f
|j wezen adres. =
g Schouderham nog steeds 16 et per ons 1
H Lunchtong 20 et per ons §
ü Verder alle Vleeschwaren tegen de S
j|

bekende lage prijzen. g
| SPECIALE AAÏMBIEDÜHJG f
§ Zuiver Rundvet 49 et per pond =

Verpakte Tutty-Frutty 49 et per pond §
Leverpastei groot blik 20 et s
Erwtensoep met worst en kluif . . . . 39 et per blik jj
Pondspakken Kwattapoeder 30 et §
10 groote verschs eieren 40 et g
2 ponds blik Snijboonen 25 et s
1 2 „ .. 15 et s

MERK BEVER C

HALTESTRAAT 36
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Heeft U reparaties aan

GOUD, ZILVER en UURWERKEN
DAIM NAAR HET GOEDKOOPST ADRES TE ZANDVOORT
VLUGGEACCURATEAFWERKING - ALLES ONDER GARANTIE

Jf. MARTIN - PAKVELDSTR. 8-fO

Dk

Stationsplein —
13
Zandvoort —

onopole"
Telefoon 40

Donderdag 3 Februari - 8 uur
Opvoering van de Opera
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HET MONOPOLE-MENUE.
Zaterdag, 3 Februari — dus hedenavond — speelt de

"Haarlemsche tooneelvereeniging Jacob van Lennep, ten
bate van de Zandvoortsche Muziekkapel in ons gebouw,
een blijspel „Hij zoekt iets. ." Mocht U, lezers, dus wel-
licht iets zoeken, om dezen avond gezellig en geani-
meerd door te brengen, dan weet U, waar het te vinden
en ik zou U dus kunnen aanraden: U zoekt iets?
Welnu, hedenavond naar „Hij zoekt iets. .".

6 Februari a.s. geeft de Ver. v. Geheelonthouders, afd.

Zandvoort een soiree, waarbij opgevoerd zal worden
„Pinkstcrbloem".

8 Februari a.s. een evenement in het Zandvoortscne
winterseizoen, n.1. de opvoering van Faust. door Zanctv.
Opera Koor. Toont Uwe belangstelling voor deze nog
jonge plaatselijke vereeniging en houdt den achtsten
Februari vrij voor deze eerste opvoering. Gezien de
nauwkeurige voorbereidingen en onvermoeiden arbeid,
moét deze opvoering een succes worden! Wcest U er
getuige van, is alles wat ik U kan aanraden!

10 Februari a.s. Het Weldadigheidstooneel onder lei-

ding van den heer W. Kauch voert op: De Doofpot, van
Jaap van der Poll. Voor hen, die eens een avond gezel-

lig willen lachen, die eens een echt, vroolijk, oer-geestig
stuk willen zien, is De Doofpot bij uitstek geschikt. Het
is een blijspel tintelend van humor, vól grappige, klate-

rende scènes en U doet Uzelf te kort door thuis te blij-

ven zitten.'

13 Februari a.s. Demonstratie- en propaganda-avond
van de Coop. Vereeniging Aller Belang! Een ieder is

van harte welkom.
15 Februari a.s. De dichter-zanger is hersteld van een

griep-aanval, en wil U daar gaarne persoonlijk van over-
tuigen. Clingc Doorenbos komt U een avond bezighou-
den met z'n liedjes praatjes en verzen, aan den vleugel

begeleid door Mevrouw Doorenbos. Een unieke gelegen-
heid eens persoonlijk te komen kennismaken met den
man, van wien U dagelijks nagenoeg een liedje leest.

. Een. bijzondere attractie is: Sneldicht op verzoek!
Klaar terwijl U wacht.
20 Februari a.s. komt Mevrouw de Boer van Rijk met

haar gezelschap en geeft een opvoering van het toonecl-

spcl . Opoe". Een daverend succes in alle plaatsen van
ons land. . avond na avond uitverkocht! Reserveert tij-

dig Uw plaatsen, om teleurstelling te voorkomen! Een
pracht-creatie van Mevrouw de Boer van Rijk!

Tenslotte herinneren wij nog even aan het Bal Masqué
op Zaterdag 3 Maart a.s. Ü hebt nog een maand voor
den boeg. . wacht U niet té lang met Uw costuum! Het
belooft iets grootsch te worden! Nadere mcdedcelin-
gen omtrent een en ander volgen! (Adv.)
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1 Woensdag 14 en Donderdag 15 Febr. 1

Ij
Aanv. 8 uur. Aanv. 8 uur- s

I de NATIONALE REVUEl
g presenteert LOU BANDY in de g
1 groot gemonteerde lach REVUE |

;„0... BEDOEL JE DAT!"

|

1 Het groote succes van Amsterdam, g
= den Haag en Rotterdam. f|

| Schitterende Finales - 40 Medewerkenden |

| Prijzen der plaatsen: f 1.50, f 1.— |
en f 0.75 plus rechten. j

1 Plaatsbespreking dagelijks in Sigaren- |
1 magazijn EISENHARDT - Stationsplein. I
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Huisvrouwen LEEST
Wat op Uw pakken HAVERMOUT staat

!

is het EENIGE Nederlandsche

Fabrikaat

is het EENIGE pak waar het merk

„V.N.F." op staat

wordt in de Fabriek verpakt.

2ff CENT PER
3 PONDSPAK

Dik mit i&fp®i* p&iSiS UB gé
Tuinworteltjes, geschrapt, p.p 7 et
Harde Spruitjes, per pond I2V2 et
Gekookte Bietjes, per pond 8 et

Harde Uien, 3 pond 10 et
Friesche Koolraap, 4 pond 10 et
Puikbeste Aardappelen, per Kilo 7 et
Versch gebrande Pinda's, per pond 12 et
2 ponds bus Appelmoes 25 et
2 ponds bus Spinazie 25 et
2 ponds bus Spercieboonen 27 et.

2 ponds bus Snijboonen 27 et
enz. enz.

R* HOGEN-ESCH - TEL. 237
Rozennobelstraat 18 Recht voor de Kleine Krocht

„FAUST".

In aansluiting op een vorig geplaatst stuk over de op-
voering van de Opera Faust in Monopole Donderdag
8 Februari 's avonds 8 uur, was het onze bedoeling nog
iets over den inhoud van deze opera te schrijven.
Dr. Faust is een oude man die in de eerste acte in zijn

studeerkamer gezeten in vertwijfeling den duivel te

hulp roept. Deze verschijnt in hoogst eigen persoon op
't zelfde oogenblik dat Dr. Faust zingt „Satan help mij".

Eenigszins verbluft door het plotseling verschijnen
van den „Vorst der duisternis" herkrijgt hij spoedig zijn

tegenwoordigheid van geest en als de duivel hem vraagt
waarmede hij hem van dienst kan zijn antwoordt hij

„Wil jeugd mij hergeven".
De duivel willigt dit verzoek in op voorwaarde, dat

de ziel van Dr. Faust hem zal toebehooren. Dr. Faust
twijfelt, maar na een verschijning door den Satan opge-
roepen, n.1. van Margaretha aan het spinrad, stemt hij

direct toe. Mephistopheles (De Duivel) laat hem dit tee-

kenen en Dr. Faust veranderd plotseling in een jonge
man.
Men krijgt daarna de werkelijke ontmoeting met Mar-

garetha. Door dit alles heen speelt de duivel zijn rol.

werkelijk valsch en demonisch. Hij spot met de onschuld
van Margaretha en intrigeert net zoolang tot Marga-
retha in wanhoop haar kind vermoord en hiervoor in

de gevangenis komt.
De koren die in de opera gezongen worden, vooral

de koren der demonen (duivels) en cle geestelijke koren
in de kerk-scène, het lugubere geroep van de trawanten
van den Satan gedurende deze scène geven deze opera
een mystericuse sfeer wat vooral bij goed spel en zang
niet nalaat diepen indruk op het publiek te maken.
De opera Faust behoort tot de opera's die altijd weer

hun aantrekkingskracht op het publiek blijven uitoefe-

nen. Wij kunnen gerust zeggen dat het genie die het
grootschc werk schiep hiermede met een slag de wereld
veroverd had.
Wij willen daarom nog eens het publiek opwekken

vooral deze voorstelling bij te wonen. Er is door het koor
heel hard gestudeerd, de solisten staan allen voor hun
rollen. Naar wij vernemen is de Edelachtbare Iuer Bur-
gemeester Van Alphen en zijn echtgenoote ook uitge-

noodigd.

Java Wafels*. (Paul Kaiser)
per half pond . * 25 et

Biesjes» (Pau! Kaiser) per
half pond * » 25 et

Pracht Bonbons» 2 ons 25 et

GROOTE KROCHT 32 - TELEFOON 370
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De RAEUBELVEILING is wegens omsian- %
digheclen een week UITGESTELD

Dus niet a.s. DONDERDAG 8 FEBRUARI maar DONDERDAG 15 FEBRUARI
Beledigd Makelaar HENK LEISING — TEL. 273.

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

Aan Mej. Bep Otten.

Daar U Uw brief aan den heer Van kampen niet

rechtstreeks, doch via ecu Zandvoortsch blad adresseert

kunt U ook verwachten, dat iemand die toevallig dit

blad las U van repliek dient.

Voor het eerst bezocht ik Maandag 22 dezer een N.S.
vergadering en nam natuurlijk — zij het ook met de
noodige reserve — bepaalde indrukken mee naar huis.

Nu moet ik echter constateeren, dat Uw schrijven

een zeer misleidend karakter draagt voor hen, die deze
vergadering niet bezochten. Er zijn twee mogelijkheden:
óf U mist het zuivere inzicht en het onderscheidings-
vermogen om de bedoeling van den spreker te verwer-
ken, óf U heeft hem niet willen begrijpen en stelt het
gesprokene moedwillig in een verkeerd licht.

Om te beginnen leidt U den spreker, wanneer U hem
op zijn groote weg niet volgen kunt of wilt, op zij-

paadjes, door hem vragen te stellen over dingen, waar-
van hijzelf ruiterlijk bekent „niet veel af te weten".
Dit nu is een taktiek, die veelvuldig wordt toegepast.
Het mag dan slim zijn, maar fair is het toch niet en zeer
zeker verwerpelijk voor iemand, die zich verstout in het
publiek te discusceren over abstracties als Christendom
en Eeuwigheid ! Temeer, waar de hooge en onbekrom-
pen opvatting van spreker inzake Godsdienst duide-
lijk bleek. Over deze opvatting zelf wil ik aanstonds
nog spreken.
U heeft het dan over stakkers, die blij zijn, niet ver-

der over Christendom en Eeuwigheid behoeven na te

denken." Nu moet ik U toch verzoeken, zich een beetje
voorzichtiger uit te drukken! Hoewel geen partijgenoot
neem ik 't toch voor die „stakkers" oplYVat kunt Ü weten
van de diepte hunner gedachten, betreffende die vraag-
stukken? Van Uw gedachten dienaangaande vermoed
ik alvast, dat ze nogal bekrompen moeten zijn!

Het is hier niet de plaats een geloofsbelijdenis af te

leggen, doch ik kan U wel vertellen, dat ik ernstig heb
getracht het essentièele van verschillende geloofsrich-

tingen te bevatten. Als gevolg ben ik er diep van door-
drongen, dat er een groot onderscheid bestaat tusschen
Godgeleerdheid en Goddelijke wijsheid, dat het er bit-

ter weinig toe doet, of men „veel van godsdienst af

weet", want dat de ware Beleving van het Goddelijke
zetelt in het gemoed en niet in het verstand.
De spreker nu, deelde deze opvatting, die zelfs voor

een normaal intellect mits niet beneveld door haat of

vooroordeel duidelijk genoeg werd uitgelegd.
Ook de ironie het pleonasme „Kerk en Vrede" schijnt

U volkomen te zijn ontgaan.
U spreekt van vage leuzen! Het is voor het eerst, dat

ik een extremistische beweging als de N.S.B, van vaag-
heid hoor beschuldigen! Mij leken de leuzen zelfs te

duidelijk! Ook al weer om hen, die niet aanwezig wa-
ren, beter in te lichten, wil ik even opnoemen wat mij
daar alzoo aan leuzen werd aangeboden!
Denkt U eens goed in:

Eén voor allen, allen voor één.
Groepsbelang boven eigenbelang, algemeen belang

boven groepsbelang.
Een eendrachtig samengaan van alle klassen (!) en

alle Christelijke geloofsrichtingen (!!)

Orde, tucht, strijd tegen materialisme enz. Dat is

niet mis!
Nu begrijp ik waarom de N.S.B, in de toch al woelige

wateren der politiek zoo'n „deining" veroorzaakt!
Dat zou dus beteekenen een Titanenstrijd tegen Ban-

deloosheid, Egoisme, Corruptie, Materialisme, Klassen-
haat, Geloofshaat.
Het is haast te mooi om waar te zijn!

Wanneer de N.S.B, er in mocht slagen ook maar één
tiende van deze idealen te verwezenlijken, dan daagt er

een heerlijke toekomst voor hen, die nog rekenen met
geestelijke waarden en die nog niet verstard zijn in dog-
ma's of ondergegaan in grot materialisme.
U heeft volkomen gelijk wanneer U zegt: „Men kan

filosofisch sterven. Maar de kans hierop lijkt me uiterst

gering, als men bij zijn leven blijk geeft, over een mini-
male dosis philosofie te beschikken.
Ten slotte schrijft U: „Het duizelt mij lichtelijk" (Ja,

ja, dat meende ik aan Uw artikel reeds te bespeuren!)
„en ik zou nog bladen vol kunnen schrijven....". Mij
duizelt 't heelemaal niet, mijn brein is vrij helder, ik zou
óók nog bladen vol kunnen schrijven, maar dan liefst

logisch en waardig en volkomen bewust van de groote
verantwoordelijkheid, die schrijven in het openbaar nu
eenmaal meebrengt.

Ik geef U dan ook beleefd in overweging voortaan
Uw penncvrucht in een minder „duizelige" stemming
aan het papier toe te vertrouwen. Uw reputatie als

journaliste zal daar slechts wel bij varen.
Mevr. M. C. FIORANI.

KIP'S
LEVERWORS T

/u@r ons
14- cent

TE ZAIMDVOORT
ALLEEN
VERKRUGBAAR BEJ
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Veilinggebouw

DE , „
WITTE pZWAAN A

Brugstraat 1-17 - Telef. 464
DIR. WATERDRUKKER

houdt op DONDERDAG 8 FEBR. a.s. des morgens om
10 uur in de groote zaal van

Café „Zomerlust" - Kosterstraat

Een Belangrijke groote Veiling;

v. 'n compl. inboedel zooals Ameublementen, Buffetten

Lits jumeaux met Bedptellen, Gordijnen, Loopers, Eet-

serviezen, Fornuizen, Haard, Electr. Waschmachine met
Wringer.

En voorts wegens Balans opruiming van een magazijn

nieuwe Ameublementen, Divans, Pracht zware Axmin-

ster „Koeter" Karpetten, Boekenkast, Klapbedden, com-

pleet met ombouwen, Tafels, Haardfauteuils met Kus-

sens enz.

KIJKDAG op WOENSDAG 7 FEBRUARI 's namid-

dags van 2 tot 8 uur. Voor inlichtingen dezer veiling.

BRUGSTRAAT 17

Nü is hat nog tijd voor ERWTENSOEP!!
Spliterwten van Keg 16 et per pak
Ook losse Bruine boonen 10 et per pond

Wij hebben ook Globe Thee, heeft U die ai eens
geprobeerd?

Heerlijke Sprits 25 et per half pond

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 28 Januari:

Volcwijckers I—Zeemeeuwen I, 6—4.

V.V.H. I—Zeemeeuwen II, 2—4.
Zeemeeuwen III—E.D.O. VII, 2—4.
Zeemeeuwen IV—Ripperda IV, 2—0.

Kinheim V—Zeemeeuwen V, 6—2.

Haarlem a adsp.—Zeemeeuwen a adsp., 12—0.

Haarlem b adsp.—Zeemeeuwen b adsp., 8—0.

Zeemeeuwen c adsp.—Bloemend, c adsp., terrein afgek.
Voor Zondag 4 Febr. zijn slechts vastgesteld:

Zaandijk I—Zeemeeuwen I, 2 uur.
Ripperda IV—Zeemeeuwen IV, 2 uur.
Zeemeeuwen Jun.—Halfweg Jun., 10 uur.
Zaterdagmidd. half drie Hillinen a adsp.—Zeem. a adsp.
Zeemeeuwen b adsp.—Kenncmerland a adsp.; en D.I.Ó:
a adsp.—Zeemeeuwen c adsp.
Op onze j.1. Maandag 29 Jan. gehouden bestuursver-

gadering werd besloten de heer Jan Schaap wegens
wangedrag te schorsen tot 1 Januari 1935.

Tot uiterlijk 17 Febr. kan men kaarten bestellen voor
den op Zondag 11 Maart e.k. in Amsterdam te spelen
wedstrijd Nederland—België. Prijzen der plaatsen ƒ 5,

4, 3, 2, 1 en ƒ 0.50 (jongenskaarten). De aanvrage moet
vergezeld gaan van het daarvoor benoodigde bedrag.
Clubavond op Maandag 5 Februari. Bestuursvergade-

ring eveneens op Maandag 5 Febr. 's avonds 8 uur aan
het bekende adres.

REVUE „O . . BEDOEL JE DAT"
Woensdag 14 en Donderdag 15 Febr. a.s. zal de N.V.

Nationale Revue in Theater Centraal te Zandvoort eeni-

s.,e voorstellingen^ komen geven van de groote succes-
revue „O. . . . bedoel je dat", waarin Lou Bandy de po-
pulaire Revue-Komiek in de groote steden reeds triom-
fen vierde. Deze revue is het derde product van de N.V.
Nationale Revue te Amsterdam (1931 Hallo Hierheen,
1932 'n Geel bandje Meneer?) en steeds ging het met
het succes van deze Hollandsche Revues crescendo!
De revue „O.... bedoel je dat" maakte te Amster-

dam in Theater Carré gedurende twee maanden record-
recettes, trok in het Rotterdamsche Grand Theatre in

14 dagen tijd 42.000 bezoekers, was in Scala, den Haag,
gedurende Juli en Augustus het groote succes en had
daar een dusdanige toeloop, dat de directie besloot, na
het beëindigen van de serie voorstellingen te Amster-
dam, van 1 tot 15 December reprise-voorstcllingen in

de Residentie te geven, met het resultaat, dat alle ver-

wachtingen nog overtroffen werden. De enorme reclame
van de Nationale Revue „O.... bedoel je dat", het
groote evenement „de telefoonsensatie", dat Amsterdam
en Den Haag in beroering bracht, doordat alle telefoon-

abonnee bij ieder gesprek als antwoord kregen „o....
bedoel je dat", de enthousiaste medewerking van de
geheele pers, maakte, dat „O.... bedoel je dat" het
groote theatergebeuren van 1933 werd en de Nationale
Revue voor goed haar naam vestigde.
De groote kracht van de populaire Revue-komiek Lou

Bandy, die als een komische wervelwind met zijn scènes
en liedjes door de tempo-revue davert, is onweerstan-
baar.

Zijn dappere collega's Wiesje Bouwmeester en Willy
Walden staan hem ovenals Clairette Hammé en Frans
Bogaerts knap terzijde. Het vocale, gedeelte wordt ver-

zorgd door Beppy Rameau en Jean du Bela, terwijl de
groote finales en balletten worden uitgevoerd door het
Russisch-Fransche danspaar Mado en Chainoff met de
16 National Whirlwind Girls en Mannequins. De muzi-
kale verzorging berust bij den jeugdigen kapelmeester
Pim de la Fuente, welke tevens de arrangementen ver-

zorgde.
De groote finales, als Revueparade, Wereldstad Anno

2000, de groote creatie Mensch en Machine, de torea-

dors, Planeten en Sterren, het Goud aller Landen, wer-

den uitgevoerd door de Parijsche huizen Pascaud en

Max Wcldy, decors op eigen ateliers. Voor de show „De
bruid door alle tijden" werden 70.000 spiegelfacetten ge-

bruikt. Een speciale technische afdeeling verzorgt de in-

gewikkelde tooneel-machinaties. In 't kort bijeengevat:

een groote Hollandsche Revue, de Nationale Revue „O.

.

bedoel je dat" met Lou Bandy.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de

advertenties in dit blad.

PROPAGANDA-AVOND GEHEELONTHOUDING
Op Dinsdag 6 Febr. wordt in Monopole de jaarlijk-

sche propaganda-avond uitgaande van de Ned. Ver. tot

Afschaffing van Alcoh. dranken afd Zandvoort gehou-

den. O.a. zal opgevoerd worden het tooneelstuk Pink-

stcrbloemen in 3 bedrijven. Het doel en streven van
deze vereeniging is van zoo'n groote waarde,dat zij zeker

wel aanspraak mag maken op een groote belangstelling

voor haar moeilijke taak.

3

'i

2
%,

HUISMOEDER
EERSTE KWALITEIT VARKENSVLEESCH !

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.00

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.10

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.20

3 pond Varkens Fricandeau ƒ 1-25

3 pond Varkens Lappen ƒ 1.10

3 pond Varkens Rollade ƒ 1.10

5 pond Reuzel ƒ 1,30

3 p* Karbonade (sch*)

Mijn groote omzet maakt het makkelijk U goedkoop

te leveren* Wenscht U kwaliteit nergens goedkooper

3 pond Pekel Spek . .
* f 1.00

Biefstuk f 0.70

Lende / 0-60

4 pond Ossevet, gedraaid ƒ 1-20

3 pond Riblappen ƒ 1-50

3 pond Rosbief f 1,40

3 pond Rosbief (Muis) ƒ 1.50

3 pond Rollade ƒ 1-35

3 pond Gehakt ƒ 0.90

4 pond Lamsvleesch ƒ 0.60

Lamsbout ƒ 0.40

Lams Karbonade vanaf f 0,20

V2 pond Gebraden Rosbief ƒ 0.30

V2 pond Gebraden Varkens Fricandeau . ƒ 0.30

IV» ons Rookvleesch ƒ 0.25

2 p. Mager Pekelspek 65 et

bertsstraat (ti. Zeestraat) - Telefoon 41
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Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Tekf. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'S MMTK&ERIJ
ZANDVOORT

Advertentiën van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

ZANDVOORTSCHE HANDELSVEREENIGING

In Bodega Mustert aan den Strandweg hield de Zand-
voortsche Handelsvereeniging haar zesentwintigste
jaarvergadering op Donderdagavond. De voorzitter, de
heer Brokmeier wees er in zijn openingswoord op, dat
dit de eerste vergadering was in het nieuwe jaar. Hij
wekte de leden op, om vooral trouw de vergaderingen
te bezoeken.

Hij bood de gelukwenschen aan voor het nieuwe jaar.

Niet alleen in zaken, maar ook voor het huisgezin der
leden. En verder een goede gezondheid.
De heer Sprengers dankte voor de goede wenschen

namens allen en bood wederkeerig de beste wenschen
aan namens de leden.
De zeer uitvoerige notulen van den administrateur

der vereeniging, denj heer Verloop, werden met een
waardeerend woord van dank voor de nauwgezette
weergave van den voorzitter, door de vergadering on-

veranderd goedgekeurd.
Bij de ingekomen stukken waren een tweetal bedank-

jes. Een wegens opheffing van de zaak. Dit schrijven
ging vergezeld van een waardeerend woord voor de
hulp en steun en voorlichting, van de Z.H.V. steeds
ondervonden.
Een ander punt van bespreking bij dit agendapunt

was de achterstallige contributie. Over de inning daar-
van was men nog steeds niet tevreden. Mededeeling
werd gedaan van de stappen), die de Kamer van Koop-
handel bij den Minister had gedaan, om te, komen tot

een betere inning van kleine achterstallige vorderingen.
De heer Verloop gaf daarna in het zesentwintigste

jaarverslag een uitvoerig overzicht van het gebeurde in

het afgeloopen vereenigingsjaar. Nauwkeurig werd
daarbij gememoreerd, wat door de Z.H.V. verricht was.
Een extra woord werd gewijd aan het zilveren jubi-

leum, de besprekingen over arbeidstijden met de Ar-
beidsinspectie en de verschillende excursies, die waren
ondernomen, o.a. naar de hoogovens te Velzen.
Ook de besprekingen, die met verschillenlde vereeni-

gingen waren gehouden, zooals die van de slagers, de
bakkers en de groenten- en fruithandelaren' werden ge-

memoreerd.
Had de Z.H.V. in het begin van het vorgie jaar 131

leden, dit was bij den aanvang van het nieuwe jaar

110 met veertien donateurs.
Onder applaus der vergadering werd dit jaarverslag

door de vergadering goedgekeurd.

BEWAPENING t

De geesel der menschheid*
De heer Worosjilof, de Volkscommissaris van Leger

en Vloot der Sovjet Unie, heeft ter gelegenheid van
het congres der Communistische partij gelegenheid ge-

had, zijn hart te luchten over Ruslands militaire macht
te land en ter zee.

De wereld weet nu, dat de strijdmacht van het land,

gelijken tred heeft gehouden met de andere ontwikke-
ling. Het roode leger is radicaal hervormd, en vooral
de technische uitrusting werd geperfectioneerd. Rus-
Ianl heeft thans een voldoend aantal tanks, lichte en
zware, uitstekende artillerie, eigen gefabriceerde mi-
trailleurs van verschillend kaliber, een sterke lucht-

vloot, en ook .... de beschikking over een machtige
chemische industrie.
De vloot, deelde mijnheer Dorosjilof mede, is be-

hoorlijk versterkt. Zoowel in de Oost- als de Zwarte
Zee zijn talrijke nieuwe schepen in dienst gesteld, ter-

wijl Rusland zich genoodzaakt zag, in verband met
een rechtstreekschen aanval, over te gaan tot het in-

richten van een sterke vlootbasis in het Verre Oosten.
Het stationeeren van vliegtuigmoederschepen en slag-

schepen is daar echter niet noodig, oordeelde deze mi-
nister, omdat een aanval niet in de bedoeling der Sov-
jet-Republiek ligt. Echter, worden wij aangevallen, dan
zijn wij klaar en paraat, want ook langs de grenzen zijn

belangrijke versterkingen aangebracht.
Hij lag er voorts den nadruk op, dat Rusland wel

hoorende doof en ziende blind moest zijn, als het niet
volkomen op de hoogte was van de mentaliteit der Ja-
pansche bevolking in al haar lagen. Maar al te duide-
lijk zijn de stemmen die daar opgaan voor de nood-
zakelijkheid van een oorlog tusschen Japan en Rusland.
Japan maakt er geen geheim van, dat het zich op dezen
oorlog voorbereid: en daarom beschuldigt het Rusland
van aanvalsplannen. Echter, Japan koopt materiaal aan
in het buitenland, en het verhoogt de oorlogsbegroo-
ting van 433 millioen yen in 1930 tot 937 millioen yen
in 1934. Dit bedrag maakt van de, Rijksbegrooting 44 %
uit.

Mandsjoerije is nu al een sterke Japansche militaire
basis. Er zijn daar veel meer troepen, dan noodig zijn

voor de bescherming der Japansche belangen. Zoo
„keuvelt" Morosjiröf dan door, om te besluiten met de
gebruikelijke peroratie, dat Rusland niet alleen zijn ge-

bied in het Verre Oosten zal verdedigen, maar tevens
als overwinnaar uit den strijd zal komen bij eiken oor-
log, waarin Rusland tegenpartij zal zijn.

Voor ons komt dit Russische wapengekletter niet

onverwachts. Wij hebben er reeds eerder op gewezen,
dat de Sovjets zich heel wat sterker en heldhaftiger
zijn gaan voelen, na de succesvolle reis, die hun Minis-
ter van Buitenlandsche zaken, de heer Litwinof naar
Amerika en Italië ondernam. En dat dit succes een

Daarna bracht de heer Schipper als penningmeester
zijn jaarverslag uit. Het saldo van 1932 bedroeg ƒ 365.80

Aan contributie werd ontvangen ƒ 1162,50. De uitgaven
bedroegen ƒ 1296,82, zoodat het batig saldo voor 1934

als begin was ƒ 231.40. De kascommissie, de heeren Ba-
kels, Veenstra en] T.Koper hadden de bescheiden nauw-
keurig gecontroleerd en alles volkomen in orde bevon-
den. De opmerking was gemaakt, dat de rekeningen
vlugger ingediend moesten worden.
Ónder applaus van de vergadering bracht de heer

Brokmeier den heer Schipper een woord van dank voor
zijn nauwkeurig beheer.
Daarna werd de begrooting 1934 goedgekeurd. Met

een post onvoorzien van ƒ 200 werd een batig saldo ge-

raamd van ƒ 357.68.

De heer Brokmeier had gelegenheid, om bij dit punt
van de agenda nog eens extra de aandacht te vestigen

op de goede werking van het Meeuwsen fonds.

Besloten werd , om aan den Bond van Noordzee bad-
plaatsen een subsidie te verleenen van ƒ 25. Vroeger
was dit bedrag wel hooger geweest, maar men wenschte
het meer beschouwd te zien als een bewijs van waar-
deering voor het werk, dat deze bond verrichte in het
algemeen belang der Nederlandsche badplaatsen.

Aan de V.V.V. Zandvoort werd op voorstel van het
bestuur een subsidie verleend van ƒ 50. Vroeger was
ook dit bedrag wel hooger geweest, maar de tijdsom-

standigheden waren daarbij in aanmerking genomen.
De heer Brokmeier wijdde waardeerende woorden

voor het werk, dat V. V. V. in het algemeen voor
den middenstand deed. Vooral had hij waardeerende
woorden voor den arbeid van den heer Van Raalte, die

het secretariaat van de V.V.V. geheel belangeloos
waarnam. En de heer Brokmeier had er zich van over-

tuigd, dat deze taak heel wat arbeid vroeg. Spreker
stelde Zwitserland als voorbeeld, waar de Staat op
ruime wijze finantieelen steun verleend aan de vereeni-

gingen, 'die voor het vreemdelingenverkeer arbeiden.

De subsidie werd met algemeene stemmen goedge-
keurd.
Daarna kwam aan de orde de verkiezing van twee

bestuursleden. Bij eerste stemming werd de heer Schip-

per met een) overgroote meerderheid als penningmees-
ter herkozen. Onder applaus der vergadering nam de
heer Schipper zijn benoeming aan.
Voor de tweede vacature was een tweede stemming

noodig. Deze stemming ging tusschen de heeren Van
Orden, aftredend en Willemse.

groote tegenvaller was voor Japan, dat zich heel wat
minder sterk voelt voor een strijd in de Pacific. Als
klap op de vuurpijl volgde de vorige week gehouden
conferentie aan boord van de Engelsche kruiser „Kent"
in de haven van Singapore, tusschen Engelsche en
Australische marinedeskundigen. Ieder ingewijde heeft

begrepen, dat deze besprekingen niet gingen over een
afweer van b.v. de IJslandsche vloot.

Nu moge een en ander Japans agressiviteit eeniger-

mate bekoelen, vast staat, dat de toestand in het Verre
Oosten zorgelijk blijft, maar in ieder geval, dat de ont-

wapenings-idee voorloopig weinig serieuse perspectie-

ven biedt.

Ook tusschen Frankrijk en Duitschland botert het
nog niet. De Duitsche voorstellen werden door Frank-
rijk niet aanvaard, en naar aanleiding daarvan wenscht
von Neurath, de man, die voor Duitschland de onder-
handelingen voert, eindelijk klaren wijn te zien schen-

ken.
Hij heeft daarom aan Parijs concrete vragen gesteld,

om nu eindelijk eens te weten te komen, hoe Frankrijk
zich eigenlijk de ontwapening voorstelt. Daartoe ver-

langt hij antwoord op dertien vragen, die stuk voor
stuk aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten.

Is het antwoord —• en dan zonder omwegen — bin-

nengekomen, dan kan Duitschland zich beraden over
de aanvaardbaarheid ervan, en uitmaken, over directe

onderhandeling tusschen de twee mogendheiden ver-

dere beteekenis kunnen hebben.
Intusschen hebben Italië en Engeland niet stilgezeten

en beide rivalen eveneens voorstellen doen toekomen,
die, zouden ze aangenomen worden, een zeer belang-

rijke stap in de goede richting zou zijn.

Voorloopig echter blijven alle bedoelingen stuiten op
den onwil van Frankrijk, dat blijkbaar maar niet kan
verkroppen, hoe Duitschland, de uitgesproken verlie-

zer van den wereldoorlog, zich vermeet, gelijkgerech-

tigdheid te bepleiten. Maar datzelfde Frankrijk ver-

geet de desbetreffende bepalingen van het verdrag van
Versailles, ook door zijn verantwoordelijke afgevaar-

digden onderteekend, die luiden: Duitschland moet
radicaal ontwapenen, en als dit geschied is, te contro-

ren door een internationale Commissie, dan volgen de
overwinnende staten.

De vereeniging van Volkenbond en Vrede heeft de
vorige week een buitengewone algemeene vergadering
gehouden, waarin men zich in het bijzonder heeft bezig

gehouden met het vraagstuk der particuliere wapen-
fabricage.
Het was de afdecling Flaarlem van Volkenbond en

Vrede, die goed een jaar geleden een voorstel deed, dat
leidde tot de instelling der Commissie „Jockcs", welke
commissie zou rapporteeren over de internationale wa-
penindustrie.
Naar aanleiding van het inmiddels verschenen rap-

port had het Hoofbestuur thans twee resoluties opge-

De heer Willemse werd gekozen.
Daar de heer Willemse echter ook bestuurslid van de

vereeniging de Hanze is, werd het vervullen van twee
functies als niet wenschclijk uitgesproken. De heer Wil-

lemse zag dat zelf ook in en hield zijn al of niet aanne-

men een dag in beraad.
De voorzitter richtte zich daarna tot den heer Van

Orden. Hij dankte deze voor zijn toewijding als be-

stuurslid, zooals hij die steeds voor de Z.H.V. had ge-

toond en voor de prettige samenwerking gedurende de

tien jaren, dat de heer Van Orden deel van het bestuur

had uitgemaakt.
Naar aanleiding van het plan, om hier een plaatselijk

Middenstandsfonds op te richten, zullen eerst inlichtin-

gen ingewonnen worden bij de afdeeling Den Haag. Dat
is n.1. de eenige H.V., die zoo'n fonds voor haar leden

heeft in gesteld.
Verder bedankte de Z.H.V. als lid van de Midden-

stands Centrale. Vroeger werkte deze organisatie heel

goed. De laatste jaren had men er echter weinig van ge-

hoord of gezien. Het gaf een besparing van ƒ 25. De
heer Koper wenschte dit bedrag nu af te staan als sub-

sidie aan de Zandvoortsche Muziekkapel, die zoo'n

meevallertje best kon gebruiken. Hoe veel de voorzit-

ter ook voor het voorstel voelde, toch meende hij be-

zwaar te moeten maken, daar meerdere vereenigingen

op Zandvoort gaarne zoo'n aanvulling van de kas zou-

den willen boeken.
Daarna deed de voorzitter nog eenige mededeelingen

over verschillende besprekingen, die door het bestuur

waren gevoerd in het belang van de leden.

Na de rondvraag werd daarna de vergadering met
een woord van dank voor de prettige en aangename
wijze van het voeren der verschillende besprekingen ge-

sloten.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING

Naar wij vernemen houdt de Zandvoortsche Jongeren-

kring Zaterdag 10 Februari, 8.15 uur, in Zomerlust een
feestavond. Het programma vermeldt o.a. Muziek, foto-

montage-prijsvraag, trooneelstuk.

Programma's a ƒ 0.15 zijn bij de bestuursleden en

eventueel aan de zaal nog verkrijgbaar.

GEMEENTE BADHUIS.
Inde week van 29 Jan. tot en met 3 Febr. werden

26 Kuip- en 300 douchebaden genomen.

steld, beide zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De eerste resolutie spreekt de wensch dêr algemeene

vergadering uit, dat zoolang het niet mogelijk is te ko-

men tot een algeheel verbod der particuliere wapen-
industrie, haar invloed zooveel mogelijk moet worden
tegengegaan door haar aan een doeltreffende inter-

nationale controle te onderwerpen.
De tweede resolutie bepleit veranderingen in de Ne-

derlandsche wetgeving met de strekking te komen tot

uitbreiding van het verbod der vergunning oorlogs-

materiaal te vervaardigen en te verhandelen en om pe-

riodieke publicaties te doen over de productie en han-

del in wapenen, waarvoor vergunning is verleend.

De twee resoluties worden ter kennis gebracht van
de Nederlandsche Regeering, de beide kamers der Sta-

ten Generaal en van cle Ontwapenings Conferentie.

De heer Jockes, ter vergadering aanwezig, gaf nadere
toelichting op het rapport. Hij wees op de groote ge-

varen, welke, aan de particuliere wapenindustrie zijn

verbonden, die er op uit is, op zoo groot mogelijke

schaal wapenen te vervaardigen en van de hand te

doen. Deze gestes zijn volkomen in strijd met het doel

van den Volkenbond, de handhaving der Vrede.
Bij de samenstelling van het Rapport is gebleken, dat

de heeren fabrikanten niet terugdeinzen voor de beden-
kelijke middelen, en zelfs hooggeplaatste personen
door omkooperij in hun schuit trachten te lokken
Voorts vestigde hij de aandacht er op, hoe door een
concurrentiestrijd een bewapeningswedloop ontstaat,

waaraan weinig gedaan kan worden, omdat ter ontwa-
penings Conferentie geen grenzen voor de bewapening
vastgesteld konden worden.

Wij zien dus, dat er nog op alle mogelijke manieren
„gewerkt" wordt waarbij 'de „staal-baronnen" een lei-

dende rol spelen.
Laten we nu niet meenen, dat een vereenigingtje als

„Volkenbond en Vrede" misschien wel nationaal, maar
internationaal weinig bereiken kan.
Gaan we van deze veronderstelling uit, dan betee-

kent dit, dat we het hoofd in de schoot leggen, en de
„laat-maar-waaien-tactiek toepassen.
Maar zoo komen we er nooit! Alle pogingen, ook de

schijnbare kleine en onbetcekenende hebben we toe te

juichen en te waardeeren. Uit het kleine kan iets groots

geboren worden.
Doen we niets, dan spelen we in de kaart van hen, die

een frissche, vroolijke oorlog gaarne zien, ter wille van
den geldbuidel. De gewetenloozen, die bewapening geen
geesel, maar een weldoenster der menschheid vinden,

maar zelf, als de kanonnen en mitrailleurs duizende
jonge mannen aan stukken schieten, hun balans op-

maken, en hun brandkasten volproppen met goud, zon-

der er bij te denken, dat dit goud verkregen wordt ten

koste van bloed en tranen.

(Nadruk verboden.)
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DE FAUST VAN HET OPERA KOOR.

Z'onder te overdrijven kunnen we zeggen, dat de heer
E. H. Kerkhoven met de opvoering van Faust door het
Opera Koor een prestatie op het gebied van kunst heeft
gegeven, die een eerbiedige bewondering afdwingt.

Wij weten daarbij heel goed, dat 't geen volmaakte
Faustavond was. We zijn er van overtuigd, dat er heel

wat aanmerkingen gemaakt kunnen worden.
Maar laten we daar dadelijk bijvoegen, dat het kleine

aanmerkingen waren. En dan nog aanmerkingen, die

meer de actie van het tooneelspel, dan de vocale pres-

taties betrof.
Want een groote zaak, zeer belangrijk bij de beoor-

deeling, al is het dan ook een beoordeeling van een
openbare avond van het Opera Koor, een ding moet
toch niet vergeten worden en dat is, dat op 25 Sept.

van het vorig jaar voor het eerst de plannen tot oprich-

ting van een operavereeniging ter sprake kwamen,. Ter
sprake nog maar de plannen. En nu heeft het Opera
Koor reeds zijn succesavond gehad met de opvoering
van de Faust.
Want een succesavond is het geweest, de Faustavond

in Monopole.
De heer Kerkhoven, de zangeressen en zangers, het

koor heeft voor wat gegeven is een welverdiende hulde
van een spontaan publiek in ontvangst mogen nemen.
Men moet ook daarbij rekening houden met het feit,

dat Zandvoort door d^ze Faustopvoering op eigen bo-
dem geplaatst werd voor een geheel nieuw genre, dan
van wat men; gewoon was.
Het groot succes van de avond was voor mevr. Jonc-

kers, als vertolkster van de Margaretha. Zang en spel

vormden hier een geheel, zoodat de bloemenhulde en
het applaus aan het slot een goede waardeering was
voor haar temperamentvolle vertolking.
Aan wien van de twee we de voorkeur moeten geven,

aan den Valentijn van den heer Aris of aan den Me-
phisto van Ed. v.d. Ploeg, kunnen we nu nog niet beslis-

sen, .jnaar vast staat, dat deze beide vertolkers het ge-

heel-tot een hoog peil wisten op te voeren.
Er is gewerkt en zeker komt daarvoor een extra

"woord van hulde en van dank toe aan den heer Van der
Ploeg.
De Faust, vertolkt door den heer Schweres, was vo-

caal gaaf en zuiver van toon. We misten hierbij echter
een verhoogde actie. Was deze aanwezig geweest, dan

GARAGE STEVENHAGEN
VAN OSTADESTRAAT 1 - TELEF. 493
Reparatie-inrichting, Laadstation voor Accu-
- '? mulatoren, Benzine, Olie, Banden. : ;

3
hacf-'de heer Schweres zeker een waardige plaats naast
de heeren Aris en Van der Ploeg ingenomen. Nu bleef
hij te veel op de achtergrond.
De Martha van Marie Noverats en de Siebel van mej.

Greet Koeman vulden het werk van de hoofdpersonen
volledig aan.
Het koor heeft ons een groote verrassing bezorgd.

Hier en daar weifelde het wat te veel voor de stemzui-
verheid en maatjuistheid, soms was er een te opvallend
uitblijven van reactie, maar als we daarbij bedenken,
dat het koor uit ongeschoolde krachten bestaat, dat
eenjge maanden geleden de repetites pas aanvingen en
dat de meeste leden nooit in een zangkoor hebben mee-
gezongen, dan kan de heer Kerkhoven met recht trotsch
zijn op de kunstprestatie, die door hem geleverd is met
de opvoering van Faust in Monopole. Hartelijk werd de
heer Kerkhoven aan het slot dan ook dank gebracht
door den heer v. Brussel, terwijl mevr. Koper-Beekhuis
aan mevr. Jonckers bloemen aanbood werd den heer
Kerkhoven een fraaie bloemenmand als herinnering aan
deze avond geschonken.
Ons rest nog een extra woord van hulde. En woord

van hulde, niet voor een van hen, die voor het voetlicht
traden, maar een woord van hulde voor hem, die achter
de schermen werkte.
We bedoelen daarmede den heer Kiefer. Onvermoeid

heeft hij de voorbereiding van deze Faustopvoering ge-
steund. Voor de repetities was hij steeds bereid tot alle

medewerking en waar soms de moed wat al te snel daal-
de bij de koorleden, wist hij door een krachtige, korte
opwekking het oude vertrouwen niet alleen te herstel-
len, maar ook te versterken.
Als we dan daarbij bedenken, dat het geheele decor

zijn werk was, dan komt hem zeker een extra woord van
dank toe voor zijn Faustarbeid, achter de schermen)
verricht.
Als we alleen maar denken aan het decor met het ver-

rassend effect uit het slotbedrijf, dat alleen reeds was
een verrassing, die eerbied voor zooveel werkijver af-

dwong bij de bezoekers van Monopole.
Een extra woord van lof verdient ook het Haarlemsch

Salon Orkest, die op deze avond voor zoo'n uitmunten-
de begeleiding zorgde en daardoor niet weinig het ge-
heel heeft gesteund.
Tot slot was er een gezelling bal onder leiding van

den heer Stol.

E. Koning Swalu'ëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie

DE LAATSTE
WINTERMANTELS

met bont wordenOPGERUIMD
VAN 1 TOT 3 GULDEN

Ook Kindermantels (alle maten)

Zeestraat 37 Gesloten Huis

Groote Uitgebreide Collectie
BEHANGSEL-PAPIER
Mevrouw vóór de schoonmaak weer
daar is laat uw Behang-, Stoffeer, en
Beddenwerk alsmede Gordijnen, Zeilen,

Kleeden enz. in orde maken door

L. Balledux
Nette afwerking. Lage prijzen

Let op het adres
Behangerij, Stoffeerderij en Beddenmakerij

Verl, Haltestraat 79 over de Zeestraat
TELEFOON 296 TELEFOON 296

g WILLY'S BAKKERIJ f

g bakt Brood en Gebak van g

i SUPERIEUREN KWALITEIT =
H
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g DUS ALLEN NAAR DE g
g BROOD- EN BANKET- g
S BAKKERIJ VAN

g

| D. Schaap - ZQGStr, 13 5

BinnaiBunniimniBininuinil

P- FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Dames en Heeren
Tot 15 Februari leveren wij U
een Mantel of Mantelcostuum
naar maat vanaf . . f 37.50

Costuums naar maat vanaf £ 40.00
Zwart en Blauw vanaf f 40.00
Demi vanaf f 37.50
Recortex costuum vanaf f 35.00
Hockcytcx costuum vanaf f 40.00
Regenjassen naar maat vanaf f 57.50
Loden regenjassen naar maat f 35.00

Stalen worden U op aanvraag gaarne toegezonden

J* A. F* ZORN Jr>
KERKPLEIN 8a - TELEFOON 306

Dames- en Heerenkleermaker. Tevens Reparatie-
en Oppersinrichting.

Voor metsel- en tegelwerk
is G. KEUR en Zn,
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop*

EVANGELISATIE.
Van het zonnebranden
Naar de verre stranden
Naar het Moederland.

Met deze regels als onderwerp sprak zuster Envoy
uit Vlaardingen in het gebouw van de Oude Bewaar-
school over het werk van het Leger des Heils in Indië.
De vergadering werd geleid door den heer Van Zeijl

en op de gebruikelijke wijze geopend, nadat gezongen
was lied 633 vers 1 en 6 en gelezen Lucas 10, beginnen-
de bij vers 30.

De zaal was heel goed bezet en dat het werk van het
Leger des Heils op Zandvoort belangstelling trekt,

bewees de diverse pluimage van bezoeksters en bezoe-
kers van deze avond.
De heer Van Zeijl leidde de spreekster van deze

avond bij de toehoorders in.

Zuster Envoy was een goede bekende op Zandvoort,
ze had hier meermalen reeds een dienst geleid. Ook had
ze zeker de belangstelling gehad, als ze voor de radio
sprak en dan nog was er haar bekend boek: Mijn Jor-
danertjes.
Zuster Envoy was naar Indië geweest. Want als

over de geheele wereld verricht ook daar het Leger des
Heils haar zegenrijk werk, dat zich vooral voelt aange-
trokken tot hen, die, het meest hopeloos, het meest ge-
troffen zijn.

En van die reis en van de arbeid van het Leger des
Heils zou heden avond verteld worden.
Zuster Envoy vertelde daarna in haar eenvoudige

maar boeiende verhaaltrant van Indië.
Eerst de reis. In elke zeeplaats, die werd aange-

daan, stonden altijd dadelijk de menschen van het Le-
ger gereed, om haar ter wille en van dienst te zijn.
Dit was alleen mogelijk door de wereldorganisatie, die
het Leger des Heils vormt en die in elk opzicht altijd
en overal zoo werkt.
Zoo had commandant .De Groot ook met aandacht

haar reis geregeld en overal waar de Dempo aankwam
stond welwillende hulp voor haar gereed.
Op onderhoudende wijze schilderde Zuster Envoy,

H* Brauckman, Technisch Bureau
Zeestraat 35 - Telefoon 180

§JgF* Radio en alle electrische apparaten "%j «.

wat haar op reis het meest had getroffen.
Colombo op Ceylon en andere zeeplaatsen werden

als 't ware voor getooverd, zoo onderhoudend was de
verhalende beschrijving.
Maar dan Indië. Over de landschappen en vergezich-

ten daar gaf Zuster Envoy eeri zoo schitterende her-
schrijving, dat duidelijk bleek hoe de wondere natuur
van dat land haar door het machtige er van gegrepen
had.
Over de bewoners, die een pas uitgekomene als 't

ware feestvierend ontvangen, omdat nu nieuws uit het
Moederland, dat toch nooit vergeten kan worden, kers-
\ersch onder het direct bereik van het nieuwsgierig
verlangen valt.

Over de Inlanders, die zoo rustig schijnen, maar wier
rust ontstaat door vrees. Vrees voor geesten en wel
booze geesten, die overal en overal huizen. Maar dan
voelde men ook de roeping om daar te brengen de
Vrede van den Bemiddelaar, de rust door het Evangelie.
Verder schetste spreekster het werk van het Leger

in ziekenhuizen, sanatorium en andere instellingen. Dan
hoe in deze crisistijd het Leger crisistehuizen had ge-
sticht.

Daar vond de Europeaan, die zonder betrekking was
gekomen, hulp en steun en leiding, zoo lang die noodig
was. Geen enkele dwang werd uitgeoefend, alles werd
in het werk gesteld, om voor het slachtoffer van de
crisis weer spoedig een betrekking te vinden. Door
de internationale organisatie gelukte dat bijna altijd
spoedig en honderden Europeanen, die in de tehuizen
een toevlucht gezocht hadden, werden daardoor be-
hoed voor het afzakken naar de kampong, naar de to-
tale ondergang.
Waar Indië doorkruist was, werden er veel bijzonder-

heden verteld. Maar het aangrijpendst van al was wel
de schildering van de melaatschen kolonie te Pelang
Toeang. Op ontroerende wijze verhaalde spreekster
daarvan, wat haar eigen oogen hadden gezien, het ont-
zettende, aangrijpende en machtige liefdewerk van de
zusters en broeders voor hen, die door de maatschappij
zijn uitgestooten. Met de schildering van Pelang Toeang
kreeg Zuster Envoy haar gehoor geheel onder de macht
van haar overtuigend woord.
De lezing werd afgewisseld door samenzang en eenige

solo's, gezongen door Annie Rexwinkel.
Door den heer Draaijer werd deze interessante avond

gesloten.

BAL MASQUÉ.
Op 3 Maart wordt in Monopole een groot bal masqué

georganiseerd. Naar we hier en daar vernemen bestaat
hiervoor groote belangstelling. Het Zandvoortsche pu-
bliek, dat de laatste jaren gespeend bleef van een derge-
lijk feest zal nu in de gelegenheid gesteld worden een
avond van uitbundige vroolijkheid mee te maken temeer
daar de directie van Monopole, natuurlijk wederom geen
moeite en kosten zal sparen om deze carnavalsavond te
doen slagen en deleiding in handen is van den heer Stol
Jr. en .... goede wijn behoeftg een krans.

COSTUMIERE J. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT
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gaat ÉÉN roep uit over de opvoering van onzesuperfilms* Iedere week

is elk programma af* Ga deze week ons groot succesprogramma zien*— — en U is enthousiast. — =

2 Dagen ZATERDAG 10 en ZONDAG 11 FEBR. - 8 uur 2 Dagen
TWEE OPVOERINGEN van een groot Super- programma welke een
ieder tot enthousiasme zal stemmen.

Als eerste hoofdnummer DE 6ROOTE SUPERFILIV1:

STER VAN VUENCIA
Een zeldzaam boeiend en sterk gespeeld filmwerk, in de hoofdrol

LIA
bijgestaan door een keur van EERSTE RANGS ART1STEN.

E HAID

'1

1

„DE STER VAN VALENCIA" is de film welke 3
achtereenvolgende weken met enorm succes in het
„Rembrandt-Theater" te Amsterdam is vertoond.

Een zeldzaam mooi en boeiend Filmwerk

Als tweede hoofdnummer de groote succesfilm van
de METRO

STANDVASTIGE LIEFDE
De mooiste speelfilm ooit vervaardigd,
met in de hoofdrol

JOHN GILBERT
Onder de 1& jaar GEENtoegang

ENTREE : Parket f 0.40, Parterre f 0.65

Stalles en Balkon f 0.90, Loge f 1.10

Box- Loge f 1.35 plus belasting.

Wederom een programma vwaarvan U VOLDAAN naar huis zultgaan

HANDEL IN BLANKE SLAVINNEN <#>
MaMgmè&imssgm&mim&issBB&Bmi

John

•i

Zondagmiddag half drie
Familie^ en Kindermatinee

ALS HOOFDNUMMER:

VADERTJE LANBBEEN
Naar het bekende boekwerk Verder een buitenge-

woon bijprogramma.

Prijzen der plaatsen 15—30—40 ot. plus belasting.

ATTENTIE!! ATTENTIE!!
Dinsdag IS Fehr. - 3 uur
Populaire Voorstelling

Opvoering van de groote superfilm der Warner-
Bros.

DE ZILVEREN DOLLAR
met Edvward 4». Rohinson
DE ZILVEREN DOLLAR is de film
welke deze winter met enorm succes in

theater Tuschinski te Amsterdam werd
vertoond. Een zeldzaam mooi filmwerk
uit het gouddefversleven.

Populaire Prijzen 25 en 45 cent

plus belasting*

Plaatskaarten en bespreking voor alle voorstellingen in Sigar. nmagazijn Eisenhanft, Stationsplein
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1 PROLOOG en 20 TAFEHEELEN
Wiesje Bouwmeester - Willy Walden

Clairette Hammé - Beppy Rameau
Frans Bogeart - Jean du Bela

e CHAINOFF
TIONAL WHIRLVDINDGIRLS

Pim de la Fuente en zijn orkest

TE FINALES
40 IVIEDEWERKENDEN

Een aaneenschakeling van dol-komische scènes en schitterende tafereelen.

Overtreft onze vorige revues „Hallo Hierheen" en'
,,'n Geel bandje . . . mijnheer"!

„O . . . bedoel je dat" werd 17 Aug. vanuit het Scala-theater te 's-Graven-
hage en 23 Oct. vanuit Theater Carré te A'dam door de AVRO uitgezonden

De belangstelling is reeds enorm, zoodat wij u beleefd doch dringend aan-
raden nog heden plaatskaarten te bestellen.

Prijzen der plaatsen? f L50, f L— en f 0*75
plus rechten*

Plaatsbespreking dagelijks in Sigaronmagazijn EISENHARDT Stationsplein

Voor NIEUWE en 2de HANDS MEUBE-
LEN is er maar éên geschikt
adres!! IVIocht U dus iets noodig
hebben, gaat U dan eerst eens
zien bij

ZANDV. MEUBELHAL
Brugstraat I-I7 - Dir. Waterdrinker - Tel. 464
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Mevrouw
Wenscht U iets voor de Boterham ? ji
KNOTTER blijft toch het aange- |
wezen adres. g

Schouderham nog steeds 16 et per ons g
Lunchtong 20 et per ons s

Verder alle Vleeschwaren tegen de

,

=j

bekende lage prijken. §f

SPECIALE AANBIEDING |
Zuiver Rundvet 49 et per pond I
Verpakte Tutty-Frutty 49 et per pond 1
Leverpastei groot blik 20 et g
Erwtensoep met worst en kluif . . . . 39 et per blik H
Pondspakken Kwattapoeder 30 et j
10 groote versche eieren 40 et |
2 ponds blik Snijboonen 25 et |
V2 „ ,. 15 et I

MERK BEVER |
Bij aankoop van 3 pakjes Scholten's Pudding voor §j
totaal 40 cent krijgt U een prachtig bewerkt zwaar

zeefje met lekbakje CADEAUs L J* KNOTTER =HALTESTRAAT 36
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KIP'S
LEVERWORST

p®e* ons

TE 2ANDVOORT
ALLEEN
VERKRSJGBAAR BM

l G.

Groote Krocht 32

Tel ef oon 370
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GEHEELONTIIOUDING.
De Zandvoortsche Afdecling van de Ncd. Vereeniging

hield Dinsdagavond in Monopole een groote propagan-
da lecstavond.
Dat deze afdecling door haar actief werken de aan-

dacht op ons dorp trekt, kon worden afgeleid uit het
feit, dat de groote zaal van Monopole bijna tot het laat-

ste plaatsje bezet was.
De heer Hofstra opende deze vergadering en wist

door zijn geestige woordkeus dadelijk bij het publiek
een stemming van vertrouwen te wekken.

I fij gat een overzicht van de indeeling van de avond,
deed een beroep op het publiek voor de tooneclspecl-
sters en tooncclspclcrs en dankte voor de medewerking
ondervonden bij het inzamelen van de cadcaux voor de
verloting en vroeg vooral aandacht voor de lootjes, de
laatste, die nog in de zaal verkrijgbaar waren.

Hij hoopte voor het bereiken van de goede propagan-
da op een rustige gezellige en kalme avond.
Het moest zoo zijn, dat als later nog eens weer een

avond werd georganiseerd, dat men dan weer van de
partij wenschte te zijn.

Daarna kreeg de heer Van der Ploeg uit Utrecht het
woord voor zijn propaganda rede.
Spreker meende, dat er in deze verscheurde tijd te

veel gepraat werd, om van de daad af te komen.
Tc veel keek men naar de maatschappelijke ellende

en zag daardoor de geestelijke misère voorbij.

Een ander gevaar was, dat men door te veel woorden
zieh trachtte te onttrekken aan de verantwoordelijkheid
van de daad.
Ook in het verlangen van de menschen naar een Lei-

der en naar dictatuur zag spreker een angst voor eigen
verantwoordelijkheid. Die wilde men ontloopen en daar-
om zou een ander het wel opknappen. Het gaf een soort
van gevoel van veiligheid, als men anderen de verant-
woording liet dragen, Het was een verlangen, voort-
spruitend uit de wanhoop en moedeloosheid. Daaruit
verklaarde hij ook het drukke bezoek van bioscoop, dan-
cing en cabaret.
Men wilde geen geestelijke inspanning meer, men

trachtte daaraan door wat dan ook te ontkomen.
Spreker noemde dit geen critiek, maar eigen oordeel.
Algemeen was men te klein, om de daad te aanvaar-

den en zocht men zich te verschuilen achter praatjes,

praatjes en praatjes.
Afstappende van de woorden en overgaande tot de

daad stelde spreker de geheelonthouding.
De strijd tegen het alcoholisme, zooals de Nccl. Ver.

die voerde, was een stuk werkelijkheid. Door het ac-

tieve van het onthoudersleven werd men dagelijks voor
menschenlced geplaatst, ontmoette men steeds: de alco-

hol. Stuk voor stuk zijn deze feiten even zoovele aan-
klachten tegen hen, die deze dingen zien en denken, er

niets mede te maken te hebben.
Het is vooral in deze tijd plicht, het leed der wereld

niet te vergeten. Vooral ook, omdat 1034 beslissen zal

over het wel en wee van ons ganschc volk.

Daarom wekte spreker op tot de daad, die zoo weinig
eischt: geheelonthouding.
Door aansluiting bij de Ned. Vereeniging werd men

een levende propagandist, van waarde voor zijn mede-
menschen, voor hen, die men kent en niet kent.

Dat was de daad, die stond boven piekeren en maat-
schappelijke problemen, dat was de daad tot behoud van
de toekomst voor het jongere geslacht.

Het behouden van het waardevolle, het uitroeien van
het schadelijke.
Een behouden van het mooiste in het leven, een jeugd,

waar anders dat mooie door de alcohol vernietigd werd.
Na met klem en nadruk gewezen te hebben op de

groote verantwoordelijkheid, die ieder draagt, eindigde
spreker met een geestdriftig slot deze met volle over-
tuiging uitgesproken propaganda rede.
Daarna gaf de tooncelverecniging: Opwaarts als too-

neelspel in drie bedrijven: De Pinkstcrbloem.
't Was de eerste maal, dat wc deze tooneclgrocp op

de planken zagen. Maar dat eerste optreden was een
groot succes.
De heer Scherf, die de regie heeft gevoerd, kan vol

trots op een mooi stuk propagandawerk terug zien.

De heer Scherf vertolkte op uitstekende wijze de rol

van boer Dijkstra. Hij werd daarin heel goed gesteund
door mcj. Waterdrinker als vrouw Dijkstra.
Mej. A. v.d. Zee gaf het wisselende spel van de Pink-

sterblocm op gevoelvolle wijze weer. Had soms haar
actie wat sterker kunnen zijn, door de gevoelvolle rol-

uitbcelding nam ze het publiek geheel mee.
Verder noemen we mej. G. van Aanen als Lien, de

vriendin van Anna. Reeds in het eerste bedrijf had ze

een opendoekje in ontvangst te nemen.
De heer Garrelfs als Warringa, mevr. Garrelfs als

mevr. Warringa en de heer Jack Bakker als Daniël War-
ringa deden voor het sterk doorvoelde spel van den
heer Scherf weing onder.
Ook de pleegzoon Jan van Piet Keur paste geheel in

dit spel van volle toewijding.
Het was, of elk der spelers wist, dat hier een heerlijke

propagandataak vervuld werd, zoo gaf ieder zich aan
de vertolking.
Het spontane applaus van het publiek toonde voldoen-
de , hoe: Opwaarts met een enkele Pinkstcrbloem een
goede plaats in Zandvoort veroverd had.
Een verloting en een gezellig slot vormde het eind

van deze goedgeslaagdc propaganda avond.

GEDIPLOMEERD COSTUW5IERE
Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1 .75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Or, Gerkestraat 40rooti en Jan Snljerpleïn 9

ZIET DE ETALAGE! ALLES G EP Ft IJ S O
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PUIK BEVELANDERS .

PRIMA ROOIEN . .

ZANDAARDAPPELEN
FRIESCHE BORGERS .

FRIESCHE REDSTAR .

p. 10 K.G.
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de geneeskracht der natuur

Woensdag 14 Februari - 8*15 uur

Voordracht met Lichtbeelden
in Hotel „ZOSVJERL U ST".

Gesproken wordt o.a. over den' uiterst

gunstigen invloed van de Radium-emanatie
bij Zenuwpijnen, Ischias, Jicht, Rheuma-
tiek, ouderdomsverschijnselen enz.

Toegang vrij voor volwassenen

Introducties verkrijgbaar bij de
Firma's i

L* Blaauboer, Drogist,
Haltestraat 46

J* CL A* Stijnis, Drogist,
Oranjestraat 7

F* KL Penaatt Haarlemmerstr* 84

»

SAMBO EN JOGKO VANEEN LEEUW ENEEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Van Sambo zullen wij hier hooren,
Een echten leeuw, geducht van aard,

Hij \va.s in de woestijn geboren,
Hij had een kwastje aan zijn staart;

Zijn oog was fel, zijn vacht was rood,
Zijn eetlust en zijn spierkracht groot.

Helaas, een leven /onder zorgen
Is hier voor niemand •weggelegd,

Zoo kwam dan ook op /ek'ren morgen
Sam in een dierentuin terecht.

„Ha!" dacht hij, „had ik jullie maar,
Ik vrat je op met huid en haar!"

DROG1STERU

Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel. 192

HOEST BUI
Haal dan gauw
een flesch

Druivenborstsiroop
MET VENKEL
Het za! U spoedig ver-
lichting geven. Heele
flesch f 0.35. Halve
flesch f O 25.

HET V.A.R.A. TOONEEL KOMT.
Op Donderdag 15 Maart, zal 's middags in gebouw

-Monopole Stationsplein voor de kinderen een voorstel-

ling worden gegeven door het V.A.R.A.-Tooneel onder
leiding van Willem van Cappellen, van het door deze
geschreven tooneelspel „Monkey, de Menschaap" of

„Een nieuw avontuur van Oome Keesje". Des avonds
zal het V.A.R.A.-Tooneel opvoeren een stuk voor vol-

wassenen, eveneens geschreven door Willem van Cap-
pellen., dat de titel draagt: „Daar zijn ze".

Het kinderstuk is een geschiedenis waarin de perso-
nen voor zeer veel kinderen geen onbekenden zullen
zijn, al hebben zij ze nog nimmer gezien. Immers de ge-

schiedenis van Oome Keesje op de maan speelt zich
reeds geruime tijd voor de microfoon af en welk kind
zal de pogingen van Oome Keesje, om op aarde terug
te komen, niet met angstige spanning hebben gevolgd?
Ook in het tooneelspel in twee bedrijven zullen wij

•de strijd tusschen Monkey, de Menschaap, en de Speur-
hond meemaken. Oome Keesje wordt bevrijd! Maar
hoe! De spanning van het stuk zouden we wegnemen,
indien we dat verklapten.

In het stuk voor volwassenen leeren we ook al radio-
figuren kennen, n.1. Teun de Klepperman, de Dorpsbar-
bier en de Wijze uit het Oosten. (Het Hof van Omar de
dertiende). Velen zullen zich de samenspraken tusschen
Teun en zijn vrienden (en Jaantje) bij de Pomp nog wel
herinneren, terwijl Tijmen uit de barbierswinkel met
zijn „betrekkelijk dan! " en de Wijze uit het Oosten
zeer zeker ook nog wel niet vergeten zullen zijn.

Waarschijnlijk zullen velen van de gelegenheid ge-
bruik maken om de bekende radio-figuren nu ook eens
te komen zien.

Wat de spelers betreft kunnen we kort zijn. Het
V.A.R.A Tooneel staat onder leiding van de zeer be-
kende voordrachtskunstenaar Willem van Cappellen,
terwijl verder nog meewerken de dames: Janny van
Oogen, Rolien Numan, en Hetty Beek, en de heeren:
Adolf Bouwmeester, Frans Nienhuijs, Carel Rijken en
Jan Lemaire. Allen zijn zeer zeker geen vreemden. Ze
zijn bekend genoeg, vroeger uit de tooneel-ensembles
waarin zij werkten en thans door hun optreden voor de
microfoon.

Nadere bijzonderheden kan men in de advertentie
vinden en kan men vernemen op de ledenvergadering
in „Ons Huis" op a.s. Maandag 12 Februari 's avonds
8 uur.

is toch voordeeliger !

!

Ziet de Restanten-Aanbiedingen

BÏJ DE
Cioedk» ^msterdamsche Wïnkel

STATIONSSTRAAT 12

BEHANGERIJ, STOFFEERDERIJ

J. JACOBSON Jr.
PARALLELWEG 35

TELEF. 270

Gedurende Januari-Februari spe-
ciale prijzen voor Behang-, Stof-

feerwerk- en Reparatiewerk.
Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting.

Complete Woning-inrichting

BIJ

H. M, NHUIZEN
(,,De Katoenbaai")

— Haltestraat 52

EEIS! IEDER WEET WAT
DAT ZEGGEN WIL

EIN3

xtra voordelige restanten

Wollen en Katoenen Ondergoede-
ren, Overhemden, Badhanddoeken,
Handwerken, Wollengarens etc.

Komt en ziet de Etalage

KAMPIOENS-WIELER-WEDSTRIJDEN.
In Monopole werden Donderdagavond de kampioens

wedstrijden verreden voor juniores.
Deze wedstrijden, die op hometrainers werden ver-

reden, waren georganiseerd door de Ilaarlemsche Ren-
nersverceniging „Achillcs".

Er was een goede belangstelling, vooral uit sportkrin-
gen. Ook prots waren aanwezig om de eerste prestaties

van de jeugdklasse aan 'n deskundig oordeel te onder-
werpen.

In de zaal merkten wc o.a. Jan Tullekcn op te mid-
den van zijn sportvnendengrocp.
Met belangstelling werden de wijzers gevolgd en me-

nige prestatie lokte een lui-!en bijval uit bij het publiek.

Over één K.M. was de uitslag: voor Zandvoort 1. Koper,
1-21-3; 2. Drommel 1-23-2 en 3 Van Staveren 1-23-3.

Voor Achilles 1. Kersten, 1-15; 2. Mcskes, 1-20-1 en
3. Mul 1-21-3.

Waar de wedstrijd over 3 K.M. meer van het uithou-

dingsvermogen der adspiranten vroeg, steeg daarbij de
belangstelling.

Duidelijk kwam daarbij uit, dat de Haarlemmers meer
geoefend en getraind waren en zeker meer vertrouwd
op de wedstrijd machine.
Ook werkten ze taetischer. Ze gaven niet eerst al hun

krachten maar regelden dien bij den laatsten K.M.
De heer Van Duine, die aan het eind de prijzen uit-

reikte, had echter een warm woord van lof voor wat de

Zandvoorters, die toch nog maar zoo kort geleden hun
vereeniging hadden opgericht, nu reeds presteerden.

Zandvoort deed voor Haarlem dezen avond heusch

zoo veel niet onder.
Kampioen van Zandvoort werd Van Staveren met 3

min. 30-40. Zilveren beker. Hij kreeg een extra woord
van lof van den heer Van Duine.
Tweede Koper, die vooral op de 3 K.M. goed werk

geleverd had. Tijd 3-33-4 en als snelste over 1 K.M. een

stel houten wielen, aangeboden door den heer Pool.

Derde Van Honscho'ten met 3-36-1; Vierde Piet Bos-

man 3-41-2. Vijfde Guus van der Zee 3-45-2. Zesde Piet

Keur als jongste Zandvoortsche renner, zilveren herin-

neringsmedaille.
Achilles: Kampioen Jan Kersten 3-29-1, zilveren beker.

Tweede Meskes 3-30-3; Derde Jan Engel 3-35; Vierde

Piet Mul 3-35-1; Vijfde Van Rees. Deze laatste oefende

nog slechts twee maanden.
Bovendien verwierven extra prijzen Jan Kersten, als

snelste over een K.M. en Van Rees als snelste der junio-

De heer Van Duine bracht dank voor de sportbelang-

stelling, aan den heeren Kiefer en De Jong voor hunne

bereidwillige medewerking en kondigde verder aan dat

11 Februari a.s. in het gebouw van de H.K.B, te Haar-

lem het Kampioenschap over Noord Holland verreden

zal worden.
Aa n deze wedstrijden nemen ook de groote renners

deel.

Tot slot van den avond was er een bal

GROOTE SPORTWEDSTRIJDEN.
In aansluiting op ons verslag over de wielerwedstrij-

den voor Juioren in Monopole kunnen we nog verder

mcdedeelen, dat nog deze maand een groote wedstrijd

georganiseerd zal worden, waaraan ook beroepsrijders

zullen deelnemen.
Deze wedstrijden zullen eveneens in Monopole geor-

ganiseerd worden. Verschillende toezeggingen van be-

kende renners zijn reeds gedaan voor deze avond.

Vereeniging tot Bevordering van een betere Treinver-

binding met Zandvoort-Bad. (Comité Trein 8.08.)

Deze vereeniging zal hare Jaarvergadering houden

op Woensdag Ï4 Februari 1934 in gebouw Monopole
(Bar) Stationsplein, des avonds om 8 30 uur.

Agenda: 1 Opening door den voorzitter. 2. Ingeko-

men stukken. 3. Jaarverslag van den secretaris. 4. Jaar-

verslag van den penn. 5. Verkiezing van vier bestuurs-

leden wegens periodiek aftreden van den 2cn voorzitter,

Ie secretaris, 6e en 7c bestuurslid. (De aftredende zijn

dadelijk herkiesbaar) De leacn worden verzocht, vóór

den aanvang der vergadering, evcntucclc candidaten te

stellen. 6. Verkiezing Kascommissie. 7. Rondvraag en

sluiting.

Huisvrouwen * * LEEST
Wat op Uw pakken HAVERMOUT staat

!

is het EENIGE Nededandsche

Fabrikaat

is het EENIGE pak waar het merk

„V.N.F." op staat

wordt in de Fabriek verpakt.

CENT PER
PONDSPAK
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en Fruithandel „DE ZUID" - Duinweg 27 - Telefoon 514 - E. D
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Aardappelen- Groenten-



Nog steeds is Uw voordeel te koopen in fjf|

HET KOOPJESHUIS
Onze sorteering kousen is een succes

Prima matzijde 98—79—69—59—39
Flanellen damesnachthe—den met

lange mouwen 89 et

Bij ons is het juiste adres voor Uw buste-
houders, corsetten, jarretelgordels. (Ook voor

corpulente personen).
Restanten japonnen vanaf £ 2.98

Ziet verder onze etalage.

HET

KERKSTRAAT 32, naast Albert Heijn
m

HET MONOPOLE-MENU.
Het Monopolc-Mcnu staat deze week in. het teeken

van de vroolijkheid, want allereerst hebben we daar al

op Zaterdag 10 Febr. a.s. de uitvoering van het Liefda-
digheidstooneel onder leiding van den heer W. Rauch,
waarbij opgevoerd zal worden het blijspel De Doofpot
van Jaap v.d. Poll, een stuk, dat één schater is van be-
gin tot einde! Oók dat moogt U niet missen! „Het suc-

ces is daverend! Lachen, brullen, schateren!" schrijft het
Vaderland in. z'n recentie.

Welnu.. U schatert mee??
20 Februari a.s. staan de deuren open van ons ge-

bouw voor Esther de Boer van Rijk en de haren, voor
de opvoering van het bekende stuk „Opoe". Maar ook
staan ze open., voor U! Voor iedereen, die van deze
unieke gelegenheid wil profitceren, mevrouw de Boer
nog eens te aanschouwen in haar fijngcestige rol van
Opoe. Dat U ervan profiteere, zijn onze wensch!

Carnaval is weer in aantocht,
Carnaval staat voor de deur,
Weg de zorgen., de misère..
Breekt de eindelooze sleur!

Komt één avond U verpoozen,
Vol van zorgcloozen jool.

.

Zaterdag, 3 Maart aanstaande:
Bal-Masqué in Monopole ! !

Zaterdag, 3 Maart, ja. . de groote gebeurtenis in
Zandvoort's amusementslcvcn. Prins Carnaval doet z'n
intrede! Laten we voor één avond eens vergeten, dat
er zorgen zijn, die drukken., grootere of kleinere zor-
gen, die ons dagelijksch leven vullen en die het maken
tot één sleur van immer terugkecrendc beslommerin-
gen! Lacht ze weg, die ^zorgen, voor één avond! Het is

de beste medicijn, die op U kan aanraden voor alle

kwalen, die er bestaan!
Bal-Masqué in Monopole..! De band schettert....

Picrettes en Pierots trekken door de straten in bonte
wemeling . . gravinnen dansen met schoorsteenvegers .

.

zwaar-gehelmde politiemannen drinken Brüderschaft
met gevaarlijk uitziende misdadigers.. Carnaval! Feest
van bonte warreling., feest van dolle vreugde en uit-

gelaten pret!

U doet toch mee, nietwaar? Kom, gooit alle bezwa-
ren nu eens aan den kant! Neen. . U bént niet te stijf,

te degelijk voor dergelijke festiviteiten! Al vreest ge,
U er niet op Uw plaats te voelen! En dan., wat dek-
sel . . U hebt toch een masker, nietwaar? Een masker
dat U beschermt voor brutale nieuwsgierigheid!
En daarom, we rekenen op U.. op ieder., op allen!

3 Maart, Carnaval.. Bal-Masqué in Monopole.
(Adv.)

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN: Hindrik, zoon van J. D. Heesen en E.

V. E. Rademaker.
GEHUWD: J. PI. Smit en A. C. M. Craanen; W. H.

Driessen en E. van den Berg; C. Langenfeld en M. A.
K. Rutten.
ONDERTROUWD: W. Bogaard en A. H. de Jong;

E. de Mes en L. B. Wolters.
OVERLEDEN: B. Goudetiket, oud 66 jaren; K. W.

van der Toorren, oud 46 jaren.

e
MEUBILAIRE VERKOOPING

¥ E R K O O P Li
Burgem. Engelbertsstraat 7

1 AL
Tel. 273

Beëedigd Makelaar Henk Leising
zal op DONDERDAG 15 FEBRUARI 10 uur ten over-

staan van Deurw. Erbrink wegens vertrek verkoopen:
Prima Koksfornuis, Buffetten, pracht slaapkamers, for-

nuizen, kachels, meubelen, zeil, karpetten, ijskast, gor-

dijnen, enz. enz.

Te bezichtigen Woensdag 14 Februari

NETTE GOEDEREN voor deze veiling kunnen nog
worden ingebracht, desverlangd gehaald worden.

Inlichtingen: Kantoor H. J. LEISING, Oosterpark-
straat 37.

Op deze veiling worden uitsluitend particuliere goede-
ren verkocht. (GEEN NIEUWE MEUBELEN). Heeft
U informaties noodig, spreekt met Henk Leising
en alles komt in orde.

v-fS-s^r-'^&Y*" T

O JBEDOEL JE DAT!
Het is een slagwoord geworden, de titel van de

revue, die in enkele dagen geheel Zandvoort heeft
veroverd, 't Is overal en bij alles: O.... bedoel je dat!
We hebben dan ook de beste verwachtingen over

het slagen van deze wel zeer bijzondere cabarctavon-
den. Om ons volledig op de hoogte te stellen, hadden
wc een onderhoud met den heer Koper, de directie
van Centraal en van de Hollandia Bioscoop. Wc heb-
ben hem zijn mecning eens gevraagd over deze revue
De heer Koper verklaarde ons, dat hij in de zestien

jaar, dat hij verschillende zaken in Zandvoort exploi-
teert, gebouwen als Palais d' Eté, Monopole en nu Cen-
traal, nog nooit er in is geslaagd een revue van zoo'n
formaat met zoo'n bezetting op de Zandvoortsche too-
neclplanken te brengen. Sterker zelfs, nog nooit is een
revue van zoo'n omvang op Zandvoort geweest. Vol

trots wees hij dan ook op het reeds zoo voorspoedig'

slagen van zijn pogingen, om nu Zandvoort eens wat
buitengewoons te brengen.
Met technisch personeel voor de verlichting, met staf

en artistcn heeft deze revue vijf en vijftig personen,,

die daarbij hunne medewerking verlcenen.

Natuurlijk brengt zoo'n opvoering groote kosten met'

zich mee, maar de heer Koper is vol vertrouwen, daar

reeds nu een groote belangstelling van de zijde van

het publiek voor deze revue bestaat. Reeds nu loopt

het met de plaatsbespreking zeer druk; wat wel bewijst

dat velen niet teleurgesteld wenschen te worden, als

de zaal op de cabaretavonden uitverkocht mocht zijn.

Want ook uit de omstreken van Zandvoort bestaat

er belangstelling voor dit O bedoel je dat!

Schitterend van decor en uitvoering moeten vooral

de finales zijn. Iets zoo mooi, als op 't tooneel nog
niet is te zien geweest. O bedoel je dat! wordt een

avond, die het toppunt van het tooneelseizoen zal zijn

op Zandvoort.

EEN GOUDEN BRUIDSPAAR.
De feestverlichting in de Koningstraat vestigt 's avonds
vooral de aandacht op een zeer bijzonder feit.

De heer S. van den Bos en zijn echtgenoote zijn in

hun gouden bruidsdagen.
Deze krasse oudjes, die zich nog heelemaal niet oud

voelen al telt Van den Bos drie en zeventig en zijn

vrouw negen en zestig, zijn wel een voorbeeld van
Zandvoorters van de oude stempel. Dagelijks gaat Van
den Bos nog naar zijn werk. En dat is niet vlak bij de

deur, maar in Heemstede. En zijn vrouw is niet minder
een voorbeeld van ijverige werkzaamheid. Haar hulp'

als verpleegster wordt zeer gewaardeerd en bij de ver-

meerdering* van Zandvoort's inwonersaantal was zij het

op wier hulp men als baker vast vertrouwde.
Ook zonder de feestverlichting zou er voor het gou-

den feest van dit echtpaar een groote belangstelling

zijn. Maar nu de opgerichte eerepoort speciaal de aan-

dacht op Koningstraat 58 vestigt, Nu is er een harte-

lijkheid te verwachten, die zeker dubbel zoo groot zal

zijn. De officieele datum van het gouden huwelijksfeest

is 17 Februari a.s.

Dat het gouden bruidspaar en hunne familie een ge-

lukkige dag mogen hebben en een heerlijke herinnering

nog lang daarna.

Mamas»^^

EN PRATEN
DOEN ÏS DE

VA N E LD S

HELPT NÏET
HOOFDZAAK

LÊTEiT

GROOTE OSSENTONGEN ƒ2.-
KALFSTONGEN, vanaf 30—75 et

EERSTE KWALITEIT VARKENSVLEESCH !

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.00

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.10

3 pond Varkens Karbonade ƒ .1.20

3 pond Varkens Fricandeau ƒ 1.25

3 pond Varkens Lappen ƒ 1.10

3 pond Varkens Rollade ƒ 1.10

5 pond Reuzel ƒ 1,30

3 pond Pekel Spek ƒ 1.00

Biefstuk ƒ 0.70

Lende ƒ 0.60

ALLES A CONTANT - ALLES A CONTANT

ELDIK

TEGEN UITERST BEREKENDE WINST, DAT IS
DE OORZAAK VAN MIJN BLIJVENDE OMZET

Ie KWALITEIT HOLLANDSCH RUNDVL.
4 pond Ossevet, gedraaid ƒ 1.20

3 pond Riblappen ƒ 1.50

3 pond Rosbief ƒ 1,40

3 pond Rosbief (Muis) ƒ 1.50

3 pond Rollade ƒ 1.35

3 pond Gehakt ƒ 0.90

4 pond Lamsvleesch ƒ 0.60

Lamsbout ƒ 0.40

Lams Karbonade vanaf ƒ 0,20

V2 pond Gebraden Rosbief ƒ 0.30

V» pond Gebraden Varkens Fricandeau . ƒ 0.30

V-U ons Rookvleesch . ƒ 0.25

2 pond mager spek ƒ 0.65

TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).

Het ViAvR.At-Yooneei o.i.w. Wiiëem wan Cappeiien woert op:

een gemoedelijke Spotternij door Willem van Cappeiien*

Prijzen tier piaatsen : VOOR LEDEN f Q.7D en
woor NiET LEDEN f 1*-, pius rechten,.

VOOR DE JEUGD zat Oome Keesje op dezeifde datum en in het zeifde
Gebouw? gs middags om 4.30 uur optreden in

HAAP"
of „Ren nieuw Avontuur van Oome Keesje"
Prijzen der plaatsen: Voor Kinderen van leden f +30 voor
Kinderen van niet leden en begeleiders f 0«50 alles inbegr*

Willem van Cappellen vervult in beide stukken een hoofdrol*
*8!9^i

werkrijghaar hijs A. wBd. BOS Wondeistraat &: JRC TEROL
Kostwerêorenstraat BS: E* wan LiliJN Paralieimeg23 : B* WAAS Spoor*
straat 1&: P* OiMD Kanaaimeg 12: A. MOLENAAR Oosterparkstraat 21:
en woor Ben
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DE V.V.V. ZANDVOORT EN HET TEKORT VAN

HET OPENLUCHTTHEATER.

Vrijdagavond 9 Februari werd in Bodega Mustcrt

aan de Strandweg een buitengewone ledenvergadering

gehouden, hoofdzakelijk ter bespreking van het tekort,

ontstaan door de onvoordeelige exploitatie van het

Openluchttheater in het Kostverloren Wandelpark.
De vergadering stond onder leiding van den heer

Padt als voorzitter en de zakelijke behandeling, die de-

ze aan het minder aangename onderwerp wist te ge-

ven, was zeker wel de grootste oorzaak, dat de bespre-

kingen zoo'n zakelijk verloop hadden.
De heer Padt wees op de ontzaglijke teleurstelling,

die het bestuur had gehad met de mislukking van de

plannen, waarvan de verwachtingen toeh zoo goed wa-
ren geweest. Hij wees op de groote moeilijkheden van
de finantieele regelingen, nu er geen geld meer aanwe-
zig was.

In de vorige vergaderingen was daarover reeds ge-

sproken, maar toen ontbraken nog de juiste cijfers.

Deze waren thans wel bekend en daardoor genood-

zaakt had het bestuur besloten over te gaan tot het

opnemen van gelden.
De exploitatie van het Openlucht Theater gaf in to-

taal een nadeelig saldo van ƒ 4267.68.

Dit tekort kon verminderd worden met ƒ 700, de op-

brengst van houtwerk en andere artikelen, van den
opbouw van het openlucht theater afkomstig. Het na-

deelig saldo bleef dus ƒ 3500.

Hiervan konden de baten van de V.V.V. nog worden
afgetrokken. Deze werden begroot op ƒ 2000, zoodat

bet ongedekte tekort van ƒ 1600 bleef bestaan bij een

totaal ontbreken van kasmiddelen.
In dezen noodtoestand meende het bestuur te moe-

ten voorzien door het aangaan van een geldleening.

"Want in de eerste plaats waren de contributies over

1934 nog lang niet binnen en was de subsidie van de

gemeente nog niet getoucheerd.
En zonder kasgeld was het in het begin van de voor-

bereiding van de campagne van het seizoen toch een

onmogelijk werken. Spoedig zou ook weer het infor-

matie bureau geopend moeten worden, terwijl de an-

dere arbeid van de V.V.V. reeds wachtte

Het bestuur stelde dan ook voor, een leemng van

ƒ 2500 aan te gaan. Baron Von der Heydt had zich be-

reid verklaard deze leening te willen plaatsen. De ren-

Onrustige tijden*

Dat de wereld in voortdurende onrust verkeert be-

hoeft geen verwondering te baren. De geschiedenis be-

wijst, dat laag-conjuctuur evenredig is aan ontevre-

denheid- Een van de spreekwoorden, waaraan onze

mooie, kernachtige taal zoo rijk is. luidt: Komt de ar-

moede de voordeur uit, dan verdwijnt de liefde uit

de achterdeur. Zoo is het in het huisgezin, in de staat,

in de wereld.
Vloeien de baten ruim, zit men goed in het geld, kan

men dus flink verteren, dan is er alom tevredenheid.

Maar o wee, als de geldmiddelen schaars worden! Weg
is de „roerende" overeenstemming, wèg is de rust, weg
is de vrede. De criticasters verrijzen als paddestoelen,

de staatkundige „wonderdokters" trekken, als vroeger

„Sequah" en ' thans nog „Coeadoris", drommen toe-

hoorders naar hun vergaderzalen, waar zij nu hun re-

devoeringen, doorspekt met schoon klinkende beloften

(waar zij het geld vandaan halen om deze beloften in

te lossen blijft onbesproken) daverende toejuichingen

in ontvangst hebben te nemen, in het kort de bodem
van de onder zorgen levende maatschappij levert een
vruchtbaren grond voor den groei van bewegingen,wel-
ke als zij de macht hebben „dit zaakje eens op zullen

knappen", en een eind zullen maken aan „bonzen-
stelsel", „baantjes-jagen" en „corruptie-stelsels".

Zij vergeten te zggen, dat hun regeering bestaat uit

één hééle groote, één geweldige groote, één reusachtig

groote „bons", geassisteerd door talrijke minder groote
„bonzen", dat van de vroegere baantjes er enkele ver-

dwijnen om plaats te maken voor talrijke nieuw te

creëeren ambten, en dat al deze plaatsen bezet worden
door eigen partij-genooten. En als een van de kleine

„bonzen" wat populair wordt, te veel naar den zin van
den grooten „bons", dan wordt hij netjes weggewerkt:
tout comme chez nous! Wat de corruptie betreft: wij

achten dit een misdaad, die niet ernstig genoeg gestraft

kan worden. Corruptie is een kwaal, waaraan de ge-

meenschap ten onder kan gaan. Ze wordt geleid langs
ondergrondsche wegen, met medeweten, met mede-
werking meermalen van ambtenaren, laag en hoog, die

hun kennis, welke zij qualitate qua en ook hun macht
(niet te onderschatten!) dienstbaar maken aan corrup-
te elementen.
Een serie corruptie-schandalen is juist uitgelekt in

Frankrijk. De Fransche- en de wereldpers heeft vol ge-

staan van dit lugubere gedoe. De zaak zelf streng ver-

oordeelende, zullen wij er toch op wijzen, dat in de
democratisch geregeerde landen, de pers volkomen
vrijheid heeft, over de feiten te schrijven en ze aan de
kaak te stellen. Ze ontziet daarbij niets of niemand,
en roept de Regeering ter verantwoordig.
We hebben in Frankrijk gezien, tot welk verloop de

openbaarheid leidt.

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentiën van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

te vergoeding zou 5 % zijn en de aflossing zou in twee

jaar moeten plaats vinden .

Het bestuur had tegen deze voorwaarden geen be-

zwaar en stelde zich volledig garant voor het geleende

bedrag.
De heer C. Keur begrijpt niet hoe zoo n groot tekort

kon ontstaan zijn. Hij herinnert aan zijn waarschuwen

tegen de uitvoering van een plan waarvan men zulke

groote verwachtingen had.

De heer Padt geeft toe, dat er een enkele waarschu-

wende stem gehoord is, maar algemeen was de verga-

dering, waarop het besluit genomen werd toch van

oordeel, dat het openlucht theater een succes voor

Zandvoort zou worden.
Er waren veel onkosten gemaakt, die buiten de op-

gezette begrooting vielen en toen men eenmaal half-

weg was, kon men niet terug, zonder zeker alles te

verspelen. Herhaaldelijk had het bestuur geconfereerd

over deze gang van zaken, herhaaldelijk hadden be-

sprekingen plaats gehad maar men zag geen andere op-

lossing dan door gaan.
Want men hoopte nog altijd tegenover de groote uit-

gaven een groot bedrag aan inkomsten. Maar het on-

voorziene is gebeurd, het weer heeft het bezoeken van

de voorstellingen op teleurstellende wijze beïnvloed.

Daarna tfeei't de heer Padt eenige cijfers o.a. hout-

werk M. Koning ƒ 1048.40, lichtleiding Leen ƒ 614,43,

Honorarium Anton Verheyen ƒ 1084 en reclame ƒ 873.

De heer C. Keur meent, dat het bestuur bij den neus

genomen is en dat het heel wat goedkooper had kun-

nen zijn. ..

De heer Padt verdedigt op uitvoerige wijze de uitga-

ven. De inrichting moest toch berekend zijn op een

zeer groot bezoek'. De P.E.N, had allerlei voorwaarden

bij het leggen van den kabel. De reclame was door de

litho op zoo'n wijze gevoerd, dat alle bladen over deze

reclame schreven, dat overal de aandacht op Zand-

voort gevestigd was geworden.
En had dan niet het openluchttheater er het ver-

wachte voordeel van gehad, zeker was het, dat er een

goede reclame voor de badplaats Zandvoort door ge-

maakt was . . . . i

Op de ledenvergadering was het verzet principieel

te«en het openluchttheater heel gering geweest Dat

de ontvangsten slechts ƒ 753 zouden bedragen hebben,

dat had niemand kunnen vermoeden, hoe pessimis-

tisch de verwachtingen ook waren geweest.

Ook de heer Van Raalte vestigt de aandacht op de

Het kabinet Daladier, dat een kamermeerderheid

achter zich had, was genoodzaakt af te treden, na het

Parijsche oproer, dat merkwaardig genoeg, niet door

één partij, maar door verschillende partijen ontketend

was. Communisten, sociaal-democraten, fascisten, de

koninös-partij, de front-soldaten, alles bedreef oproer^

met of tegen elkaar. Allen waren het er echter over

eens, dat het kabinet Daladier moest vallen, omdat
hierin elementen vertegenwoordigd waren, die in het

Staviskv- of Alexandre-schandaal niet vrij uitgingen.

Chiappi, de perfect van de Parijsche politie, werd

letterlijk en figuurlijk de woestijn ingestuurd, tot te-

vredenheid van sociaal-democraten en communisten,

die de groote macht van Chiappe ten rechte of on-

rechte vreesden. De rechtsch georiënteerde groepen

daarentegen protesteerden met klem tegen de afzetting

van „den Corsicaan" en verlangden volledig eerherstel.

Totdat de President der Fransche Republiek, de heer

Lebrun ingreep. De Fransche President is een versie-

rings ornament met heel weinig bevoegdheden. De ver-

antwoordelijkheid der uitvoerende macht berust bij

den Minister-President, die echter van de kamer-meer-
derheid afhankelijk is.

Nu is het systeem van kamer-ontbinding in Frank-

rijk vrijwel onbekend: in de laatste vijftig jaar is het

als zijnde on-usantieel, niet toegepast. Hierin ligt de

oplossing van de puzzle, waarom een Fransche regec-

ring zooveel maal achter een van structuur verandert.

Welnu, nadat Daladier de „zachte" wenk ter harte

genomen had, heen te gaan, heeft Lebrun een oud
paardje van stal gehaald in den persoon van een zijner

voorgangers, ex-President Doumerque. Deze zeventig-

jarige, die wel niets liever gewild zal hebben, dan rus-

tig op zijn landhuisje in de provincie zijn tijd uit te

dienen, is in het belang van zijn vaderland voor den
aandrang gezwicht, en heeft de vorming van een nieuw
kabinet op zich genomen. Naar verluidt, heeft hij hier-

bij bedongen, dat hij eventueel het recht zal hebben
tot Kamer-ontbinding over te gaan.

Intusschen heeft Doumerque een regeering op bree-

de basis gevormd, waarin mannen als Herriot en Tar-
dieu, politiek groote tegenstanders, zitting hebben ge-

nomen. Als bij tooverslag is er van relicteis geen spra-

ke meer. Tot de protest-staking van Maandag j.1. was
al eerder besloten, een staking trouwens, die niet al te

tragisch opgevat moet worden: de sociaal-democra-
tische en communistische gevoelens moesten langs

zoo'n veiligheidsklep gespuid worden.
De oude staatsman Doumerque is begonnen schoon

schip te maken en heeft een 400-tal arrestaties bevo-
len, waarbij de hoog geplaatsten niet werden ontzien:
voorts dient hij spoedig een saneeringsbegrooting in.

Wordt deze niet aangenomen, dan zal o.i. Kamer-ont-
binding volgen. Gezien de samenstelling van den Mi-
nisterraad zal het o.i. niet zoover komen.

besprekingen in de bladen met onderwerp: het reclame
biljet van het Zandvoortsche Openlucht Theater.
Dé heer Touber doet een voorstel, om maar ƒ 1000

te leenen en de schulden bij accoord te betalen.
De heer Padt raadt dit af, wijzende op de gunstige

regeling tot algeheelc afdoening, door Baron Von der
Heydt aangeboden.
Met algemcene stemmen verecnigt zich de verga-

dering met het voorstel van het bestuur, om de reeds
meegedeelde voorwaarden de geldleening aan te gaan.
Eveneens wordt besloten en ook met algemcene

stemmen, om het voorstel van het bestuur te aanvaar-
den, dat voortaan alleen leden van de V.V.V zich bij
het informatie bureau op het Stationsplein kunnen la-
ten inschrijven, na hun jaarcontributie betaald te heb-
ben. De bepaling vervalt dus, dat niet leden zich daar
kunnen laten inschrijven, alleen tegen betaling van

ƒ 1, zooals tot nu toe het geval was. De heer Padt wijst
er nog eens op, dat het toch feitelijk zeer onrechtvaar-
dig is, dat een klein deel van de bevolking, georgani-
seerd in de V.V.V. de lasten draagt, waarvan elke in-
woner van Zandvoort toch door de reclame, die wordt
gemaakt de voordeden trekt en door de verhuring
toch mede van profiteert.
Nadat de rondvraag tot de spoedig te houden jaarver-
gadering is uitgesteld, wordt de vergadering door den
heer Padt met een kort woord gesloten

PROPAGANDA-AVOND „VROUWENHULP".
Ter versterking van de kas wordt door de vereeni-

ging „Vrouwenhulp" een propaganda-avond georgani-
seerd op Maandag 26 Februari. Medewerking verleent
de tooneelvereen. Phocnix met de opvoering van „De
Privé-Secretarcsse. Wie het spel van de Phóenix-leden
in de opvoering van dit stuk gezien hceit, zal zeker
gaarne dit nog eens zien en wie het nog niet zag, ver-
zuime niet Maandag 26 Februari aanwezig te zijn. Een
gcnotvolle avond is verzekerd.

JUBILEUM-UITVOERING O.S.S.

Zaterdag 24 Febr. geeft O.S.S haar Jubileum-uitvoe-
ring voor dames en heeren en Woensdag 28 Febr. voor
adspirantcn. Zaterdagavond zal de officieele huldiging
van den Directeur plaats vinden.
Voor de nationale gymnastiekwedstrijden op Zon-

dag 4 Maart lieten zich reeds meer dan twintig verceni-
gingen inschrijven.

Nauwelijks is de Fransche sensatie achter den rug,
of een nieuwe vraagt de aandacht.
Wat lang verwacht werd is geschied: Oostenrijk is

in opstand.
De situatie was al langen tijd tamelijk verward in

het moederland der oude Donau-Monarchie. Dr. Dolf-
fus, het energieke hoofd der Republiek had eigenlijk
een strijd op drie fronten te voeren: tegen de nazi's,
de sociaal-democraten, en in zekeren zin ook tegen de
z.g.n. „Hcimwehrcn" een fascistisch-getinte organisatie
onder leiding van Prins Starhembcrg. Dolffus zelf
achtte zich aangewezen op de Chr. Volkspartij (het
best te vergelijken bij onze R.K. Staatspartij) waarvan
nog kort geleden een 100.000 man, uit alle deelen van
Oostenrijk bijeengekomen, voor hem defileerden.
De vorige weck, toen Dr. Dolffus in Boeda-Pest ver-

toefde, voerde Prins Starhembcrg een staatsgreep uit,
door te Innsbruck naast de lands-regeering 'een com-
missie van hcimwehrmannen te stellen. Daar waren
de poppen aan het dansen. De sociaal-democraten, met
het Duitschc voorbeeld voor oogen, vertikten het, zich
zonder tc</enwcer onder een fascistische dictatuur te
plaatsen, en in de groote steden werden verschillende
openbare gebouwen door hen bezet.
Wecnen, ,de hoofstad van het land, is het roode cen-

trum. Van hieruit gingen de bevelen door het geheele
land. Spoedig bleek, dat de „Schutsbund" zoóals de
sociaal-democratische afweer-organisatie heet, over
veel wapenen, (geweren, handgranaten, mitrailleurs,
munitie) beschikt. Op het moment, dat we dit artikel
schrijven, woedt de burgeroorlog in het toch al zoo
beproefde Oostenrijk. Talrijke slachtoffers zijn geval-
len, en met verbittering wordt allerwegc gevochten.
De Nazi's houden zich buiten schot. Ze verkecren

ook in bijzondere positie: aan de zijde der „Heim-
werhen" wenschen zij zich niet te scharen, omdat deze
van een „anschluss" aan Duitschland niets willen we-
ten, en veel meer georiënteerd zijn naar 't Italiaansche
fascisme.
Het komt evenmin in hun gedachten op. hun doods-

vijanden
, de Marxisten te steunen, want mochten deze

de overwinning behalen, dan is de verwezenlijking der
Nationaal-socialistische idee in Oostenrijk een utopie.
Zij zijn misschien de lachende derde, om scraks, als de
derde hond, met het been, waarom de andere vechten
te gaan strijken.
Zoo is er onrust in de wereld, veel in het oude Euro-

pa, dat zich gaarne het meest beschaafde werelddeel
noemt. Laat ons hopen, dat Nederland gespaard blijft

voor de beproevingen eener burgeroorlog. Wij hebben
het voorbeeld voor oogen, waartoe het geharnaste op-
treden der zonen van één volk leiden kan. Ook. dat
we met kracht moeten waken voor de vorming van
particuliere afweer-groepen. die, wèl-bewapend als ze
zijn, de kiem voor onlusten in zich dragen.

Nadruk verboden.
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Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1 .75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

BETERE TREINVERBINDING
(COMITÉ TREIN 8.08))

[n Monopolo heelt de 's ereeniging voor betere Trein-
verbinding „Comité Trein 8.08" haar jaarvergadering
gehouden.
De vergadering stond onder leiding van den heer J.

II. Hendriks, den \oor.«ittcr van het Comité. Hij gaf

een uitstekende leiding aan deze vergadering waardoor
de besprekingen en de behandeling van de agenda-
punten een vlot en een vlug verloop hadden. Toch
kreeg ieder, die het woord gevraagd had, volop gele-

genheid inzicht ot atandpunt, afwijkend van dat van
anderen, breedvoerig zelfs toe te lichten.

Na het woord van welkom, gat de heer Hendriks een
overzicht van datgene, wat door de vereeniging in het
afgcloopen jaar was verricht. Als een der belangrijk-

ste punten bracht hij naar voren, hoe het streven van
het Comité, betere treinverbinding met de badplaats
Zandvoort, reeds vroeger in Haarlem, Amsterdam en
omgeving de aandacht had getrokken.

Dit viel n.l. at te leiden uit het groot aantal leden,

dat Trein 8.08 in die plaatsen had.
Was door verschillende omstandigheden het aantal

van de buitcnledcn achteruit gegaan, daar tegenover
stond een belangrijke winst te boeken.
Contact was verkregen met de Amstcrdamsche Ver-

eeniging: Plan West en ook met de Centrale Bond. De
besprekingen hadden geleid tot een lidmaatschap, zoo-
dat thans achter het streven van het Comité een twee-
duizend Amstcrdamsche belanghebbenden geschaard

stonden.
Met 's Zomers Buiten was ook zoo'n lidmaatschap

aangegaan. Deze vereeniging telt vierduizend leden.

Bij verzoeken, adressen en bij cvcntucelc acties zal

Comité Trein 8.08 dus op een stevige steun in den rug
kunnen rekenen en zal haar pogen en haar streven ze-

ker aan kracht winnen.
Dan werd er door den heer Hendriks een overzicht

gegeven van datgene, wat gedaan was, om te komen
tot een betere treinverbinding met de badplaats Zand-
voort. Men had daarbij vooral de motortreinenen naar
voren gebracht.
Men had echter weinig succes te boeken, want de

Dinsdag -20 Fefor* - 8J5
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directie te Utrecht was niet bereid gebleken, om zelfs

maar eenige toezegging tot verbetering te geven.
De directie beriep zich er op dat motortreinen niet

in staat zouden zijn, het enorme reizigersvervoer in de
zomer te verwerken.
De heer Hendriks meende, dat de beantwoording

van de verzoeken door de directie niet aangenomen
konden worden.

In Frankrijk toch was bij het gebruik van motortrei-

nen op korte baanvakken gebleken, dat 't vervoer ver-

dubbelde. Ook was daar bewezen, dat voor druk pas-

sagiersvervoer, dus hier dan in de zomertijd, deze mo-
tortreinen van zeer greote waarde bleken te Zijn. De
heer Hendriks achtte het gegeven antwoord .dus* wei-

nig betrouwbaar. 1

De feestavonden vond cle heer Hendriks ook niet

alle opzichten geslaagd. De aandacht was te veel op het

tooneel gericht geweest, waarbij men het doel, de actie

van Comité Trein 8.08 te veel of zelfs wel geheel uit

het oog verloren had.
Om 'haar doel te bereiken was het noodig, dat het

Comité Trein 8.08 veel aan de weg timmerde. Pus had
haar arbeid veel bekijks en.... critick. '^_

Hij vertrouwde er echter op, dat het bestuur b'ijTfiaar

voortdurend streven, om eindelijk haar doel te berei-

ken, de leden van de vereeniging actief achter zich zou

vinden.
Waar het bestuur met hand en tand moest vechten,

om iets te kunnen bereiken, waar gearbeid werd, niet

alleen voor de belangen van de leden van de vereeni-

ging of van de forensen, maar ook en vooral voor de
belangen van Zandvoort als badplaats in het algemeen,

daar Zandvoort nooit de zoo gewenschte en zoo ver-

langde uitbreiding zou kunnen ondergan, als er niet

eerst een betere' treinverbinding tot stand gebracht
werd, hoopte hij op waardcering en steun in groote

kring.
Verder deelde de heer Hendriks mede, dat het le-

dental, dat vierhonderd bedroeg, achteruitging. Voor-
namelijk kwam dat door de leden buiten Zandvoort.
Die waren moeilijk te bereiken en vielen dus spoediger

af. In Zandvoort bleet het groote ledental constant.

De heer Binnenbcs/: gaf daarna een overzicht van
de correspondentie, gevoerd met de Directie der Ned.
Spoorwegen.
Het boekjaar, dat afgesloten was geworden, had een

begin saldo van /' 1 18,23, een eind saldo van ƒ 62.09.

De kascommissie, bestaande uit de heeren Stork,

Haagmann en Jacobs hadden de bescheiden gecontro-

leerd en in orde bevonden.
Naar aanleiding van een opmerking van de kascom-

missie over levering van drukwerk aan de vereeniging

Wil II GOED en toch

goedkoop Fruit en
Groenten eten

DAN NAAR
Het Westlandsche Groenten en Fruithuss

C* van Brussel - Stationsstraat 16

Hiermede bericht ik dat de

Eerste Nederlandsche
Automobiel Associatie
- STATIONSPLEIN 9 en 9a -

door mij is overgedaan aan de heeren
PAEPER en DERLAGEN die ik ten zeerste
aanbeveel en tevens breng ik langs dezen
weg dank voor het in mij gestelde ver-
trouwen.

Hoogachtend,
J. STILKENBOOM

GARAGE STATIONSPLEIN
STATIONSPLEIN 9 en 9a

TELEFOON 340 — ZANDVOORT

Wij deeien U hierbij mede dat de Garage
(EERSTE NEDERLANDSCHE AUTOMO-
BIEL ASSOCIATIE), eigenaar de Heer
J. Stilkenboom aan ons is overgegaan, en
dat de Heer SCHLETTE, NIET aan onze
zaak verbonden is. Het overige personeel
blijft in onze dienst. Het Telefoonnummer
blijft 340. Hoogachtend

PAEPER en DERLAGEN

VERHUISD:

Fa. KEU!
VAN

NAAR

Huis- Letterschilder en
Glazenmaker - Tel. 479

ZANDVOORTSCHELAAN 18

Groote Krocht t4L

STUCADOORS
ZEEST R AAT 29

Het adres voor

Wit- en Waterverfwerken

HET
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De grootste musikale show ooit te Zandvoort gebracht

® Persoonlijk optreden van

S

15 Personen. "^Bü

m. zijn wer
fPP" 15

f ATTENTIE F wan 8 - f .30 uur

OOT
DAARNA G O T

met het orkest v.

f ENTREE f 1,00. Plaatsbespreking vanaf heden in Sigarenmagazijn Eisenhardf, Stationsplein

n

3

Ui fti ïï i is toch voordeeliger !

!

Ziet de Restanten-Aanbiedingen

BIJ DE
4*oedk> ümsterdamsche Winkel

STATIONSSTRAAT 12

WIELERWEDSTRIJDEN.
De wedstrijd op home-trainers welke kort geleden in

gebouw Monopole gehouden werd, genoot de volle be-
langstelling. Reeds direkt na afloop werd het plan op-
gevat nog een dergelijke wedstrijd te organiseeren.
Naar men ons thans meldt zal deze wedstrijd waar-
schijnlijk nog deze maand gehouden worden en zullen
verschillende bekende renners er aan deelnemen. Vol-
gende week hopen we in staat te zijn de namen der
deelnemers en nadere bijzonderheden te vermelden.

OPENBARE VERKOOPING.
Op Donderdag 22 Febr. wordt t.o.v. Notaris Klijzing

te Haarlem in „Zomerlust" geveild de vrijstaande Villa

met schuur en erf aan de Bredcrodstraat 15 alhier.

JAARVERGADERING V.A.R.A.
Maandagavond hield de afdeeling Zandvoort der

Vara haar jaarvergadering. De heeren Van den Bos,
penningmeester en Waas waren altredend, doch wer-
den herkozen. De heeren namen hun benoeming aan.
Aftredend en niet herkiesbaar waren de heeren B. van
Dijk, voorzitter en Heunis, secretaris. In hun plaats

werden gekozen de heeren A. Molenaar en D. van
Duijn, die eveneens hun functies aanvaarden.

TOONEELAVOND ST. JOZEFSGEZELLEN.
Bovengenoemde vereeniging gaf Zondagavond in het

Patronaatsgebouw een tooneeluitvoering. De op-
brengst van de avond kwam de kas van het jeugdwerk
ten goede.
Kapelaan Rietveld opende de avond met een kort

woord.
Voor de pauze werd opgevoerd De Onuitstaanbare,

na de pauze de één-actcr Het oude Landgoed.
De belangstelling voor dezen avond was zeer groot.

„DE VROUW EN DE VREDESBEWEGING".
Over bovengenoemd onderwerp zal ds. N. Padt op

Dinsdagavond, 27 Februari, in Monopole een lezing hou-
den voor de Huisvrouwen Vereeniging.

THEEMIDDAG.
In Monopole werd Dinsdag 30 Jan. een theemiddag

gehouden door de leden van de Huisvrouwen Vereeni-
ging-

, ...
Dit was de eerste middag na de opneming in de

Haarlemsche Afdeeling en dus feitelijk de laatste mid-

De grootste muzikale wondershow ooit te Zarldvoort
gebracht komt a.s. WOENSDAG 21 FEBRUAR I 8 uur

DAJOS BE LA
EN ZIJN ORKEST.

THEATER CENTRAAL. — DIR. GEBR. KOPER

R FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Goud - Zilver en Uurwerken
bij het bekende en goedkoopste adres

H, Martin

MIMI

PAKVELDSTRAAT No. 8— 10
Gediplomeerd Horlogemaker
W&~ GOUD- EN ZILVERSMID
UURWERKEN 1 mnd GARANTIE===== Binnen een week klaar

Wij leveren ook NIEUW werk !

Bloemenmagazijn „ERICA"
Haltestraat 1 (n.h. Raadhuis) - Telefoon 200

TULPEN 1e kwaliteit 5 cent

POKON KUNSTMEST VERKRIJGBAAR

Zie Reclame-Aanbiedingen

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUURt
OIMGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouKen Huizen en Villa's. Bouwgrond
"^ Hypotheek aanwezig.

v c .

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

Dinsdag 20 Febr. - 8.15

O p o e
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dag van de zelfstandige afdeeling Zandvoort van de
Ned. Ver. van Huisvrouwen.
Verschillende zaken werden afgewikkeld als slot van

het Zandvoortsche bedrijf.

Daar er nog een batig saldo was, werd besloten, dit

te besteden voor een lezing.

Als datum daarvoor werd bepaald op Dinsdag 27
Februari a.s. Dan zal ds. Padt spreken over het onder-
werp: De vrouwen en de vredesbeweging.
De aanvang van de lezing is gesteld op half drie.

LIEFDADIGHEIDSTOONEEL.
Naar wij vernemen bestaat er voor enkele dames

en heeren, die zich tot het tooncclspel aangetrokken
voelen, nog gelegenheid zich daarbij aan te sluiten.

Eventueelc aanmeldingen Kostvcrlorcnstraat 41.

De op 10 dezer gehouden Tooneeluitvoering ten
bate van het Kinderhuis Groot Kijkduin heeft voor
deze stichting een batig saldo opgeleverd van ƒ 137,85
hetwelk inmiddels aan de Zusters Kuytcrs en Scho-
tanus is ter hand gesteld.

De commissie van het Liefdadigheidstooncel zegt

allen, die hunne medewerking hebben verleend om dit

gunstig resultaat te verkrijgen hartelijk dank.

TELEFOON.
Nieuwe aansluitingen:

312 Mok, S. Kerkstraat 35.

513 Rine A. Koninginneweg 44.

248 Schmidt B. Wilhclminaweg 16.

Verhuizingen:
219 Heijde A. v.d. van Bredcrodestr. 128 naar Boul.

Paulus Loot 54.

479 Keur L. v. Zandv.laan 18 naar Gr. Krocht 14.

141 Paap A. v. Jan Steenstr. la naar Haltcstraat 61.

333 Vught's Weegwerktuigenfabriek van Haltcstraatl
naar Haarlemmerstraat 94.

Vervallen:
368 N.V.Kostvcrloren.

1 Hotel d'Orange.
362 H. G. de Jongh.
374 Corner House.
369 Mei. .Tongejan.
260 .1. Ëlekan.
242 \V. Stibbe.

COSTUMIÈRE J. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

^f£"
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choonmaakprijzen
Rollen Kastpapier (10 meter) . . 12 et

„ „ (Damast) . . 20 et

Kastzeil per el 16 et

Tafelzeil per el 48 et

Groote Matten 56 et

Gangmatjes 29 et

Sterke Bezems 54 et

Ragebol met steel 78 et

Boodschappenmandjes . . . . 38 et

Stofdoekenmandjes 25 et

Sterke Cocosloopers 55 et

Koperen en Bronzen Gordijnroeden
vanaf 25 et per IVleter

Zinken Roeden . . . 10 et per meter

ZIET DE ETALAGE ! 1 ZIET DE ETALAGE!

Fa. Th. PASVEER
HALTESTRAAT 37 — TELEFOON 311

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)-

Na dagenlang gezucht was Sambo
Wat met zijn droevig lot verzoend,
Totdat op zek'ren na-den-middag
Zijn hok moest worden uitgebeend;
Een kar kwam tegen 't hok te staan,

En daar moest Sambo binnengaan.

Maar Sambo, slecht geluimd dien middag
Had niet terug van dat gesol;

Hij sloeg op eens verwoed aan 't brullen,

En 't paard ging van den schrik op hol;

Het nam met kar en al de vlucht,

En. Jongens, nu begint de klucht!

DRUKKER IJ

G E RTEN BAC H
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

NATIONAAL ZANGCONCOURS OP ONS BAD-
DORP.

De verceniging 's Zomers Buiten zal deze zomzr haar

twintigjarig bestaan herdenken.
Zoo'n herdenking gaat met verschillende feestelijk-

heden gepaard. Er worden o.a. groote nationale zang-

wedstrijden georganiseerd. Het belangrijkste daarvan

is, dat als centrum voor deze nationale concoursen de

stichting 's Zomers Buiten, een der gebouwen van de

vcreeniging, gekozen is, dat aan de dr. Gerkestraat nu
ecnige jare'n geleden is verrezen. Men! mag dus weer op

ons baddorp een extra belangstelling voor -Zandvoort en

het Zandvoortsche strand verwachten. En dit te meer,

omdat er voor dit nationale concours een groote be-

langstelling is te verwachten uit alle deelen van ons

land. Want er wordt gezongen in de drie afdeelingen

en de eere afdeeling en zoowel door mannen- als door

vrouwen- en gemengde koren. Daarnaast is het bijzon-

dere van deze wedstrijden, dat ze in het voorseizoen

worden gehouden.
Juist dan, als het bevorderen van het gastenbezoek

van zoo'n groot belang is voor ons baddorp, dat dan
nog niet, zooals op de overstelpend drukke dagen van
het hoofdseizoen, overstroomd wordt door gasten.

De eerste wedstrijddag zal zijn op de eerste Zondag
van Pinksteren, dus 20 Mei a.s.

Vervolgens zullen de wedstrijden voortgezet worden
op elke Zondag, die daarop volgt.

Daar men een zeer groot aantal inschrijvingen ver-

wacht, wordt berekend, dat de eindwedstrijden eind

Juni zullen plaatsvinden.

Wilt U een orkest hooren en zien dat z'n weerga niet

heeft dan a.s. WOENSDAG 21 FEBRUARI naar

DAJOS BELA
EN ZIJN ORKEST.

THEATER CENTRAAL. — DIR. GEBR. KOPER

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 11 Februari.

Zeemeeuwen I—Watergraafsmeer, 3—2.

E.T.O. I—Zeemeeuwen II, 3—4.
D.W.O. I—Zeemeeuwen III, 5— 1.

Zeemeeuwen V—E.H.S. V, 0—1.
Zeemeeuwen e adsp.—Haarlem a adsp., —8.

Voor Zondag 18 Febr. a.s. zijn vastgesteld:

Z.R.C. I (Amsterdam)—Zeemeeuwen I, 2 uur.

Zeemeeuwen III—Kenau I, 10 uur.

Zeemeeuwen IV—D.S.K. III, 12 uur.

Zaterdagmidd. 3 uur: V. Vogels a adsp.—Zeemeeuwen
a adsp.; om half 3 E.D.O. b adsp.—Zeemeeuwen b

adsp. een thuis eveneens om half 3 Zeemeeuwen c

adsp.—R.C.H. d. adsp.
Heden Zaterdag 17 Febr. laatste dag om kaarten te

bestellen voor den op Zondag 11 Maart in Amsterdam
te spelen wedstrijd Nederland—België. De prijzen der

plaatsen zijn ƒ 5, 4, 3, 2, 1 en jongenskaarten ƒ 0.50.

De aanvrage moet vergezeld gaan van het daarvoor

benoodigde bedrag.
Bestuursvergadering op Maandag 19 Febr. a.s. des

avonds acht uur aan het bekende adres.

Veilinggebouw

DE imWITTE %mm±*m
ZWAAN ^^«^^^

Brugstraat 1-17 - Telef. 464
DIR. WATERDRINKER

Houdt in begin Maart een VEILING van een

PARTICULIEREN INBOEDEL. Goederen voor

deze veiling kunnen nog ingebracht of desverlangd

gehaald worden. Belast zich ook voor het veilen van

complete inboedels. Inlichtingen worden gaarne ver-

strekt. DAGELIJKS GEOPEND.

i»*—i b«*A*4feA*A»»l

Zoo juist ontvangen
de nieuwste modellen

Lampekappen
zoowel van Zijde als van Glas

Ook het adres voor

Gasfornuizen, Gascomforen enz.

(Alles in Huurkoop)

Elecfro- Radio- Technisch Bureau
Annex Sanitair

J. H. van KEULEN
DIACONIEHUISSTR. 9-24 — TEL. I73

1

•••••••••••••••••««•••fe»*»®

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop*

Gedurende
de maand
FEBRUARI VOORJAARS

OPRUIMING
BIJ

H. M. NIEUWENHUIZEN
(„De Katoenbaai")

— Haltestraat 52

EEN IEDER WEET WAT
DAT ZEGGEN WIL

20 pCt. Korting
EN

Extra voordeelige restanten

IN
Wollen en Katoenen Ondergoede-
ren; Overhemden, Badhanddoeken
Handwerken, Wollengarens ,'^ë.

t eivziet de Etalage

I

Dinsdag 20 Febr. - BAS
Opoe

in „MONOPOLE" Stationsplein

HET MONOPOLE-MENU.
Wij vangen deze week ons menu aan met een hoofd-

schotel, voorafgegaan door een klein smakelijk voorge-
rechtje, in den vorm van een korte herinnering aan de
gezellige Matinée's, welke door de directie van Mono-
pole worden gearrangeerd op Zondag, en die onder lei-

ding staan van den eminenten dansleeraar J. Stol Jr.

Ook a.s. Zondagmiddag wederom dansen in ons ge-
bouw! We rekenen op Uw komst. Laat U deze hors
d'hoeuvre goed smaken! En dan de hoofdschotel! Geen
stamppot of andere zware kost,, neen, een licht ver-
teerbaren, met zorg gekozen schotel, en wel:
Dinsdag 20 Februari a.s. de opvoering van Opoe door
het de Boer van Rijk-Ensemble, met in den hoofdrol
Mevrouw Esther de Boer van Rijk.
U allen bent getuige geweest van haar geweldig suc-

ces in België . . van haar triomftocht door Vlaander-
land, en de laatste berichten waren, dat de beide uit-
voeringen op Dinsdag en Woensdag, 13 en 14 Februari
j.1. te Haarlem in den Schouwburg Jansweg, waren
uitverkocht! Ondanks het feit, dat dit de vierde en
vijfde opvoering te Haarlem was van dit blijspel.
Me dunkt, dit zegt genoeg. Voorkomt een teleurstel-

ling, gij Zandvoortsche tooneelliefhebbers, want ook
déze voorstelling, zal uitverkocht zijn! Voorziet U
spoedig van plaatsbewijzen voor den avond van Dins-
dag a.s. Wij verwijzen verder naar biljetten en adver-
tenties.

21 Februari a.s. . . een schoteltje voor de kinderen.
Groote Kindermatinée in Gebouw Monopole! Mario-
nettentheater . . attracties, enz. enz. Laat Uw kinderen
eens heerlijk genieten van deze zeldzame gelegenheid.
24 Februari a.s. is de uitvoering van de Gymnastiek-

vereeniging Oefening Staalt Spieren, waaraan verbon-
den, een afscheidshuldiging van den Directeur, de heer
Dreyer. Gij, die hem hebt gekend gedurende zijn 30-
jarigen loopbaan te Zandvoort, gij moogt niet ontbre-
ken, nu het er om gaat, een laatsten groet te brengen
aan dezen scheidenden Directeur, die van een welver-
diende rust gaat genieten.
26 Februari a.s. geeft de Tooneelvereeniging Phoenix

ten bate van de Ver. Vrouwenhulp, een enkele opvoe-
ring van de Privé-Secretaresse! Een mooie gelegenheid
voor hen, die niet in staat zijn geweest dit stuk bij een
vorige uitvoering te zien, alsnog daarvan te profiteeren

27 Februari a.s. organiseert de Huisvrouwenvereeni-
ging wederom een „Thé" in den Bar van Gebouw Mo-
nopole, des middags.

28 Februari a.s. komen de adspiranten van O.S.S aan
de beurt en geven een uitvoering waarbij zij in de ge-
legenheid worden gesteld het publiek van hun pres-
taties op de hoogte te stellen.

En tenslotte. . het kan geen kwaad, U er nog even
aan te herinneren, hoewel de datum natuurlijk reeds in
Uw hoofd zit gegrifd ....

3 Maart a.s. Bal Masqué in Monopole! Feest van
dólle malligheid en onschuldig, uitgelaten vertier!

Waarop zéker niemand mag ontbreken! De Carnavals'
feesten zijn reeds in vollen gang . . U hebt er van ge-

lezen, nietwaar? U hebt de foto's bewonderd met de
grappige, origineele costuurrss, en U hebt bij Uzelve
gedacht: — Hè, ja. . gezellig, eens zoo'n vroolijken boel
mee te maken!
Welnu, ook Zandvoort blijft niet achter; na jaren z'n

winterslaap te hebben gedaan zijn we thans voldoende
uitgeslapen, en ook hier doet dit jaar Prins Carnaval
z'n intrede! 3 Maart a.s. Bal Masqué in Monopole!!

(Adv.)

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en boreide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Spectaai
1

adres voor het inzetten van Ruiten enz,

Glas-Assurantie
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Zaterdag 17, Zondag 18 en Maandag 19 Fe!

Aanvang 8 uur. Aanvang 8 uur

3
| |

3 Opvoeringen van een groot Superprogramma
ii 2 Hoofdnummers! 2 Groote Filmschlagers !

Als eerste: opvoering van de veelbesproken Superfilm
der Warner

De eerste en eenige film, waarvoor het scenario ge-
schreven werd door een gevangenis-directeur. LEWIS
E. LAWIS de directeur van Sïng-Sing schreef het boek,
wat een enorme opgang maakte en hierna werd de film
vervaardigd.

De film waar de Wereldpers enthousiast over is !

!

Als 2de hoofdnummer DE GROOTE METRO-FILM

met de zeer talentvolle actrice NORMA SHEARER,
bijgestaan door de niet minder bekende LIONEL
BARRYMORE, CLARK GABLE en LESLIE HO-
WARD.
EEN FILMWERK VAN APARTE KLASSE.

ONDER DE ACHTTIEN JAAR GEEN TOEGANG
ENTREE: Parket f 0.40, Parterre f 0.65
Stalles en Balkon f 0.90, Loge f 1.10
Box-Loge f 1.35 plus belasting.

Zondagmiddag half drie Kinder- en Familie-Matine
Als Hoofdnummer:

Wild-West verhaal in 8 acten. Verder een komisch
Bij-programma. — Entree 15, 30 en 40 et, pi. belasting.

ATTENTIE! ATTENTIE!

DONDERDAG 22 FEBRUARI 8 uur, POPULAIRE VOORSTELLIN
Als Hoofdnummer DE GROOTE AMUSANTE SUC-
CESFILM DER U.F.A.

MADAME WUNSCHT KEINE KINDER

Plaatskaarten en bespreking voor alle

Een dol-amusante film met LIANE HAID.
Deze film is nog niet te Zandvoort vertoond. ! ! ! ! !

ENTREE 25 en 45 CENT PLUS BELASTING.
GEEN TOEGANG ONDER DE ACHTTIEN JAAR

voorstellingen in Sigarenmagazijn EISENHARDT
Stationsplein Zandvoort.

WAT IS STRAPERLO?
HAZARDSPEL? OF BEHENDIGHEIDSSPEL?
Voor de Haagsene rechtbank is de zaak behandeld

van het bekende Straperlospel, zooals dat hier in het

Kurhaus, maar ook te Scheveningen in de seizoentijd

is gespeeld.
En dat later, in tal van variaties maar toch in hoord-

deelcn en strekking gelijk, in verschillende „clubs"
werd gespeeld buiten seizoentijd.
Wij willen bijzondere nadruk leggen op de namen

van Scheveningen en Zandvoort als badplaatsen en
van de hoofdtijd van hot Straperlospel, de seizoentijd.

Het verschil tusschen Zandvoort en Scheveningen
was, dat daar de politie heeft ingegrepen. De Justitie

toch zag in het Straperlospel geen behendigheidsspel,
maar hazardspel.
Om nu een principieele beslissing uit te lokken, werd

ingegrepen.
De Strapcrlozaak heeft dan voor de Haagsche recht-

bank gediend. In eerste instantie. Want het is te voor-
zien, dat een veroordeelend vonnis maar niet zoo rus-

tig aanvaard zal worden.
Daarvoor zijn de machten en krachten, nu reeds bij

de Straperlobelangen betrokken, te bekend om hun
doorzettingsvermogen.
In eerste instantie dus.
Verdedigers zijn Mr. Kokosky uit Amsterdam en

DcïJOS D@i£j
EN Z'N ORKEST — EEN WERELDREPUTATIE
U heeft ze misschien op de film, radio of gramofoon
gehoord, maar nooit persoonlijk gezien en gehoord?
Komt dan WOENSDAG 21 FEBR. in Theater Centra
CENTRAAL.

EXTRA KOOPJE
1 ponds bus prima cacao

BERICHT
Hiermede maakt ondergeteekende bekend
dat hij NIETS meer uitstaande heeft met
de LEEEW'S SLACHTERIJEN en weer op
de oude voet doorgaat met PRSRflA HOLL.
RUIMDVLEESCH te verkoopen, alles eerste
kwaliteit tegen concurreerende prijzen.

Lamsvleesch steeds voorradig
Dagelijks hooren en bezorgen op ieder ge-
wenscht uur. Bestellingen worden aange-
nomen aan het tijdelijk bestelkantoor

GROOTE KROCHT 25
Hoogachtend, A. A. VAN MOPPES

E. SPOELDER
Heerenkapper
HALTESTRAAT 14
Het adres voor vakkundig

knippen en scheren.

Zaterdags voor Heeren den
geheelen dag knippen.

Kinderen tot 4 uur.

Mr. Nathans uit den Haag. Ook deve namen zijn be-
kend als strijdlustige verdedigers \oor de aan hen toe-
\crtrouwde belangen.

Behalve de twee bedrijfsleiders, de l\ en S. waren
niet minder dan een \ijfentwintigtal getuigen gedag-
\aard en een viert.il deskundigen.

I let onderzoek is heel nauwkeurig gevoerd. Met al-

lerlei factoren is rekening gehouden. Zoo werden o.a.

de balletjes tot op een tiende millimeter nagemeten.
Bovendien werd gewicht, vorm, gladheid van rail, de
temperatuur als factoren genomen,, waarvan men de
invloed op het bepalen van het winnend nummer nauw
keurig naging.
De deskundigen dr. C Schouten, oud directeur van

het Koninklijk Meteriologisch Instituut te De Bilt en
Dr. Schirni waren van oordeel, dat een kleine afwij-

king van invloed was op het spel.

Een conclusie, waartoe een aandachtige toeschou-
wer, ook deze zomer in het Kurhaus had kunnen ko-
men, ,als hij zich niet liet meesleepen door de lust tot

meespelen.
De inspecteur van politie H. J. Assink was na proef-

nemingen tot de conclusie gekomen, dat alleen dan van
een berekening sprake kon zijn, als men op een gun-
stige plaats aan de speeltafel een plaatsje had kunnen
krijgen.

Weer een conclusie, die aan de praktijk van eigen er-

varing getoetst, reeds deze zomer was vast te stellen.

Er waren aan de KurhausspeeltateLs heel veel vaste
klanten. Die middag op middag en avond aan avond
daar doorbrachten. Ze keerden meestal met 'n winst
huiswaarts. Maar ze speelden alleen als ze op twee drie

nummers na hun kans konden berekenen. Waren ze

even afgeleid van de loop van het rollende balletje,

bemerkten ze een falen van hunne berekening door
wat oorzaken ook , dan werd met het plaatsen van
nieuwe inzetten gewacht, tot men met de nieuwe toe-

stand vertrouwd was, dat de gemaakte berekeningen
weer klopten met het systeem.
Of zij dan sommen wonnen? Wel neen. In de eerste

plaats verkleinde de risico van zes of drie nummers
hun winstdeel. Dan waren hun inzetten meestal klein,

zoodat het op en neer geen groote tmantiecle gevolgen
had. En was er al eens een extra treffer, dan stond

Schoenmakerij Teun Kerkman
15 Diaconiehuisstraat 15

Reparatie's spoedig en billijk

daartegenover een ongunstiger kans door een grooter
verlies.

Maar wat deden de moesten? Ze plaatsen maar op
goed geluk af. Eigen stommiteit zal men zeggen, dan
moet men maar berekenen of anders wachten. Och,
dat kan men gemakkelijk zeggen, als- men buiten de
aantrekkingskracht van het groene laken staat. Maar
men moet eerst eens als koele buitenstaander de op-
winding door de speclsensatie veroorzaakt, van de ge-

zichten der speelsters en spelers hebben afgelezen bij

het ronddraaien van het rad. Dan zal men wel anders
oordeelen over het zeer gecompliceerde van het zoo
eenvoudig lijkende geval.
Een andere getuige had met een chronometer in de

hand snelheid van liet rad en bal gecontroleerd en had
daarbij telkens verschillende uitkomsten verkregen.
Daardoor werd bewezen geacht, dat verschillende

kleine toevalligheden invloed op de loop van het bal-

letje kunnen uitoeicnen.
Verschillende otticieclc personen hadden het spel

gecontroleerd, toen het nog ongestoord uitgeoefend
kon worden en waren tot de overtuiging gekomen, dat
het rollen van het balletje beïnvloed kon worden.
Of dit werkelijk zoo is, kan het best beslist worden

door het beantwoorden van deze vraag: Wordt er van
de directie controle uitgeoefend op de croupiers? Een
controle, die tot doel heeft te voorkomen, dat vrien-

dinnen of vrienden met winnende nummers bevoor-
deeld worden in het nadeel van de directies?

Voor zoover we hebben kunnen nagaan is deze vraag
in het proces nog niet gesteld. Toch zou een antwoord
daarop groote beteekenis kunnen hebben in het beoor-
dcelen van de vraag, of Straperlo behendigheidsspel
of Hazardspel is of kan zijn.

Ook zou het door getuigen te ondervragen na te

gaan zijn, hoe hun oordcel is over het uitkomen van
zéro.
Maar een nieuwe vraag zou dan rijzen, van welke

zijde Straperlo dan als: behendigheidsspel beschouwd
zou moeten worden. Tegenover de aanvallen op het
Straperlo staat echter ook verdediging.
Zoo werd door deskundige verklaringen vastgesteld

dat de omwentelingssnclhcid van den ring de gchcele

dag constant bleef, als de motor eenmaal op tempera-
tuur was gekomen. Dit op temperatuur komen werd
gecontroleerd, voor de speeltafel geopend werd.

Zij, die verklaarden in Straperlo hazard te zien voeg-

in „MONOPOLE" Stationsplein
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De Zon schijnt weer ia

Komt U eens praten 1

voor |

Strand-tenten, touw, stokken, 1

haringen, alle soorten linnen §
bij het SPORTHUSS VISSER & Zn, |

Gen. Cronjestraat 122 e
HAARLEM Noord — — Telefoon 10902 1
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in „MONOPOLE" Stationsplein

den aan hunne verklaring bijna altijd toe: als men het
rustiU speelt.

't Is maar de vraag, in hoever ze iemand, die zoo ver
is gekomen, dat hij aan de speeltafel plaats neemt, van
„rustig" zitten kan spreken.
Dan willen we nog niet letten op het gedrang rond-

om de speeltafels, daar het bezoek toch vaak zoo grcot
was, dat niemand meer kon worden toegelaten.
De opmerking van rechter Mr. Van der Boom, ge-

richt tot hen, die verklaarden het Straperlospel te kun-
nen berekenen over het bescheiden gebruik, dat ze
van hun kennis gemaakt hebben ten behoeve van de
directie, brak een moment door een spontane lach de
spanning, die in de geheel gevulde rechtszaal heersch-
te gedurende dit proces.
Na het verhoor eischte de officier van Justitie mr.

P. R. Blok voor elk der twee directeuren een boete
van ƒ 2000 of 100 dagen hechtenis met verbeurdver-
klaring van de bewijsstukken.

Mr. Kokosky voerde daarna de verdediging.
De uitspraak zal veertien dagen na het proces ge-

schieden.

Tot slot de vraag: Heeft Straperlo beteekenis voor
Zandvoort als badplaats? En zoo ja, wat zijn dan de
voordcelcn en de nadeden daaraan verbonden?
Daarover een volgende maal.

ZANDV. OPERA KOOR.
Nu de opvoering van Faust achter den rug is en een

succes genoemd mag worden zal er spoedig een nieuwe
opera in studie genomen worden.
Nieuwe leden kunnen s/ich a.s. Donderdag op de

eerstvolgende repetitie in Monopole opgeven.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Jacobus Iza Marie: zoon van A. Luteijn

en C. P. K. Hollenberg; Lucia Francina: dochter van
C. L. Bolwidt en M. M. W. Peeters.
ONDERTROUWD: P. Visser en N. Keur
GEHUWD: D. van der Mije en R. G. Hettelingh.
OVERLEDEN: I. M. Castien, oud 25 jaren. A. Hen-

driks, oud 74 jaren, wonende te Amsterdam. J. C. M.
Boon, oud 19 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN: H. K. Blitz van Am-

sterdam, Hoogcweg 46.

GEZELSCHAP ESTHER DE BOER-VAN RIJK.
Dit welbekende gezelschap zal op 20 Februari a.s. in

Monopole opvoeren „Opoc". Alle bladen waren over de
opvoering van dit tooneelstuk vol lof. Verwacht wordt,
dat de zaal tot op de laatste plaats toe bezet zal zijn.

Men bespreke dus vroegtijdig plaatsen.

EEN BAL
die heeft u veel meegemaakt, maar 'n NACHTFEEST
met het Orkest van

DAJOS BELA
dat heeft u nog nooit meegemaakt.
THEATER CENTRAAL. — DIR. GEBR. KOPER
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I Voor de beste kwaliteit |

| Vruchten j

ÏKemp's Frulthande
§ De Grootste sorteering i
f| De Fijnste kwaliteit I
1 De laagste prijzen §

1 10 lekkere Sinaasappelen 25 et §

I

=
10 Mandarijnen 25 et j
3 pond Moesappelen 25 et j
2 1

/
2 pond Stoofperen. winterjannen . . 25 et j

= De Fijnste Amerikaansche Handperen, Druiven, (
5 Pruimen, Perziken en de Fijnste Jaffa Sinaas- i
1 appelen. — Steeds voorradig Versche Tomaten, g

I Alles wordt aan huis bezorgd. 1

I KEMP's FRUITHANDEL I
j KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152 |
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Schoonmaak in het land
Roept men
WATERDRÏNKER bij de hand
Wanneer U meubelen of zolderopruimin-
gen wilt verkoopen, DAN NAAR
Brugstraat 147 — Telefoon 464
— Overal en dagelijks te ontbieden —

DE BOER-VAN RIJK ENSEMBLE

lonopole Zandvoort
STATIONSPLEIN - TELEFOON 40

DIR. G. K I E FER

DINSDAG 20 FEBRUARB ~ 8J5 u
EEN NIEUW GROOT LACHSUCCUS

Blijspel in drie bedrijven naar het Amerikaansch
van GEORG BARR, door JAAP van der POLL

Opoe . . . Esther de Boer-van Rijk

Wied espelenden :

HEIN HARMS (a.g.), JAAP VAN DER POLL,
ADOLPHE HAMBURGER, LIZE VAN DER
POLL, FIE DE VRIES-DE BOER, MIEXE
FLINK-VERSTRAETE, LOESJE BOUW-
MEESTER.

Meer dan 900 maal in New-York opgevoerd

Prijzen der plaatsen: f L25* f !

—

f

f 0*75 plus rechten
Plaatsbespreking eiken dag per Telefoon 40 en aan de
Kassa van 2—4 uur en op de dag der voorstelling van

2—4 uur.

Op den avond der voorstelling voor zoover er plaats-
ruimte is Vara-Cheques geldig.

ZANDVOORT
Brederodestraat 75

(Duinzijde)

Openbare Veikooping
t.o.v. Notaris D. M. KXYZING
te Haarlem op

Donderdag 22 Febr. 1934
's nam. 2 uur i.[h. Café Rest.
„Zomerlust" a.d. Kosterstraat te

Zandvoort van de

Vrijstaande Villa met schuur
enerf a.d. Brederodestraat 75
te Zandvoort, groot 5 aren
47 centiaren. (Geen erfpacht)

bev. beneden 2 entree's, 2 kamers
ensuite met serre, 1 kamer met
serre, 2 keukens, kelder, W.C.,
boven; 5 slaapkamers, badkamer;
W.C., en vliering.

Hypotheek beschikbaar.
Onm na betaling ontruimd te

aanvaarden.
Bezichtiging Dinsdags en Don-
derdags, 's nam. van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore
van Notaris Wilhelmtnastraat 61
te Haarlem

DROGISTERIJ

L Blaauhoer
Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel. 192

VOOR
VERPLEGIN

HOEST GIJ f
Haal dan gauw
een flesch

Druivenborstssroop
MET VENKEL
Het zal U spoedig ver-
lichting geven. Heele
flesch f 0.35. Halve
flesch f 25.

Heden ontvangen:

De nieuwste Stalen

Collectie* Bijzondere
=== aanbieding» s==

Stalen worden U op aanvraag gaarne toegezonden

J* A- F. ZORN Jr-
KERKPLEIN. 8a - TELEFOON 306

Dames- en Heerenkleermaker. Tevens Reparatie-

en Oppersinrichting.

MEEjEEEJE

m
m Eerste Neder!. Marionetten-Gezelschap

De wereld in het klein
Directeur: René van Duinen

Hl
m
m
m
m

Woensdag 21 Februari 1934
des middags 2.30 uur in gebouw

„Monopole", Stationsplein,

Groote Kinder* en
Familie-Voorstelling
OPGEVOERD WORDT:

| „De Japansche Wonderwereld"

Hierin werken mede 100 sprekende
en loopende poppen.

GEEN POPPENKAST. MAAR
MARIONETTEN-THEATER

Dit Theater is in geheel Europa met veel

succes opgetreden in alle groote Theaters

PRIJZEN DER PLAATSEN:
Ie Rang 33 cent, 2e Rang 22 cent

(bel. inbegr.) Volwassenen zelfde prijs.

OUDERS, komt met Uw kinderen mee!!
Het is een wonder der techniek !

!

Gelegenheid tot plaatsbespreking da-

gelijksch — Ook per telefoon 40

m
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PIET PAAP's VISCHHANDEL
is goed en lager in prijs als elk ander
Versche Zalm, per pond ....... 70 et
Tong, per pond vanaf 25 tot 70 et
Tarbot, elk gewicht, per pond .... 45 et
Krimp Kabeljauw, per pond 40 et
Schelvisch, per pond vanaf ... 20 tot 40 et
Schol, per pond vanaf 20 tot 35 et
Tongschar, per pond 40 et
Griet, per pond vanaf 30 tot 40 et
Zuiderzeebot, per pond 25 et
Zuiderzeebokking, per stuk 5 et
Schelvis levertjes en kuitjes, per pond . 30 et
Kabeljauwkuit, per pond 20 et
Bak- en Stoofpaling, dagelijks verkrijgbaar.

Eet Stokvisch, zeer blank, per pond . . 70 et
bevat 70 %> eiwit.

Blanke Zoute visch, per pond . . . . 40 et
Spaarndammer gerookte paling, p.p. vanaf 90 et

Poonen — Makreel — Scharren en Bokking.
Alles wordt machinaal gesneden.

Inmaakharing, 50 voor 100 et
Zure Haring, 20 stuks 70 et
Zure Haring, 8 stuks 30 et
Zure Haring, 4 stuks 15 et

Alles eigen inmaak.

GROOTSTE BEDRIJF TER PLAATSE.
Bezoekt u onze goed ingerichte Vischhal.

Alleen bij PIET PAAP's VISCHHANDEL
HALTESTRAAT 61 - TELEF. 141

Spi&i*s affs siager maakt
U ëaitgawsn lager FF

3 pond Doorregen Runderlappen ƒ 1.20

3 pond Gehakt, half om half „ 1.00

3 pond Karbonade „ 1.00

3 pond Reuzel 1.00

3 pond Gemalen Vet 1,00

3 pond Vet Spek „ 1,00
TWAALF-UURTJES:

1 ons Leverworst, 1 ons Pekelvleesch,
1 ons Ontbijtspek „ 0.25

1 ons Bloedworst, 1 ons Ontbijtspek, 1 ons Ham „ 0.25

1 ons Tongeworst, 1 ons Leverworst,
1 ons Ontbijtspek , 0.25

Heerlijke Haagsche Leverworst, per ons . . . „ 0.10

A CONTANT
J, J.Spiers * Haltestr. 30 - TeL144



Van Deursen's Aardappelhandel

toch beter en goedkooper

Kerkplein SBs - Telefoon 74-

Voor Meubelen is steeds het goedkoopst adres

G. DARTELS - Brederorïestraa
Moderne eiken Dressoirs ƒ 19.50

Drie deelige Bedstellen, linnen damast en Java-
kapok „ 32.50

Massief Eikenh. Ledikanten, zware kwaliteit „ 16.50

Gezondheids matrassen, 2 pers. vanaf . . . „ 8.50

Onze bekende haardfauteuils met 2 kussens, compleet
nog steeds ƒ 6.75

Eiken Bloementafel „ 2.25

Rooktafel met koperen blad „ 4.90

Dames Fauteuiltjes, geheel veerend met gebogen
armen, vanaf „ 8.50

Massief eiken ameublement op veeren gestoffeerd
(koopje) „ 40.—

Moderne Theemeubels, vanaf „ 11.50

Groote 16 els zware kwaliteit matten (koopje) . „ 2.50

Gevlochten voordeurmatten, zware kwaliteit . „ 0.90

ALLES EERSTE KLAS FABRIKAAT.
Wij hebben geen winkel maar gesloten huis, zoodoende kunnen wijvoordeelig leveren

\9&

BIJ

f*TYCO"
Uw MANTELS, JAPONNEN, AVOND-CQSTUUMS,

K1NDERK LEEDING enz. laten maken beteekend

PRACHT COUPE en AFWERKING door

Gediplomeerde Costuumnaaisters
tegen Concurreerende prijzen

KERKDWARSPAD 7
Zandvoort - Tel. 117

99%

ZANDV. LAAN 377
Bentveld - Tel. 26102

?&wm

ZANDVOORT - TELEFOON 340

Algemeen Automobielbedrijf

Paeper en Derlagen
Dag en nacht geopend

Reparatiën onder garantie door
vakkundig Personeel

Speciaal voor Trouwrijden ruime 6—7 pers*

wagen 10 et* per K*M*

Taxi'm geldend tarief*

Dorpsritten 30 cent plus 10 et* voorkomen*

Voor Binnen- en Buitenlandsche reizen zijn wij

het aangewezen adres.

Stalling en onderhoud, desgewenscht met
voorbrengen* —

U Beiasten ons met in- en Verkoop

H Verrichten Expeditie's door geheel Nederland

Ten alle tijde zijn wij disponibel om fouten en gebre-

ken aan Uw wagen geheel vrijblijvend op te sporen en

U van advies te dienen.

Als U een abonnement neemt voor brengen en halen

naar tram oï spoor, Zandvoort of Haarlem, bent U
voordeelig uit en tevens verzekerd dat stipt op tijd do
wagen aanwezig is.

groote versche
EIEREN voor

cent

Natuurlijk bij VAN KOL

VAN DONDER-
DAG 14 TOT
EN MET 24

FEBRUARI

bij aankoop van f 1.50 aan gemengde Bood-
schappen a contant of meer (Suiker en Boter uit-

gesloten.)

Denk aan Van Kol's lage prijzen en eerste
kwaliteit. Want waar koopt U
een ponds pak beste Cacao voor 273^ et
4 pakken prima Maizena 25 et

3 pond pracht Bruineboonen 25 et

1 pond lekkere Biscuits 25 et

1 stuk TOILETZEEP 171
Klaverblad

een ]/% pond zwaar voor 2

3 ponds blik pracht gemengde biscuits v. 95 et

2 pakken Zelfrijzend Bakmeel 25 et

Zuiver gesmolten Rundvet pondspakken 36 et

Onze Vleeschwaren
zijn onovertrefbaar»

Dus naar VAN KOL

Eenige Kennisgeving

Geboren

LUCIA FRAIUCINA
Dochter van

C. L. BOLWIDT
M. M. W. BOLWIDT Peeters

ZANDVOORT, 12 Febr '34

Brederodestraat 63

Dankbetuiging

Langs deze weg betuigen we
onze hartelijke dank voor het

medeleven betoond bij het over-
lijden van onze Moeder
Mevr. R. BRONKHORST—

DUKA.
Uit allernaam

:

S. BRONKHORST
Zeestraat 47

Dankbetuiging

Langs deze weg betuigen wij

onze hartelijke dank aan

Dr. GERKE
en
ZUSTER DINA

voor de hulpvaardigheid betoond

bij het overlijden van mijn ge-
liefde vrouw.

Uit allernaam :

M. SCHUITEN
Koningstraat 70

die met z'n orkest triomfen vierde in Engeland, Frank-
rijk, Rusland, Duitschland, Oostenrijk, Spanje, Italië

en over de heele wereld komt WOENSDAG 21 FEBR.
in THEATER CENTRAAL — DIR. GEBR. KOPER

GEVRAAGD

:

Meisje voor kantoor-
werkzaamheden

Leeftijd 14 a 15 jaar.

Brieven ond. no. 121 Bureau wan
Zand oort's Weekblad

Te Koop
Wegens plaatsgebrek

1 prima Heerenrijwiel f 10.-

1 beste studiepiano f 14.-

Eenige mooie schilderijen
per stuk f 1.- (Koopjes)

Parallelweg No. 17

GEVRAAGD :

Leerling Naaister
en

Gevorderd leerling Naaister
Aanmelding : Maison „Tyco"
Kerkdwarspad 7, Telefoon 117

Dankbetuiging

De kinderen en de tantes van
,,Groot Kijkduin" danken allen
die hebben medegewerkt aan het
groote succes van den Tooneel-
avond op Zaterdag 10 Febr. j.1.

ten bate van hun huis.

Kerkelijke

Meerderjarigheid
van

DAVID DE ZWARTE
zoon van

L. DE ZWARTE
A. DE ZWARTE-POLAK

Receptie voor Clientèle, Vrienden
en bekenden op 24 Feb.uari
van 2 tot 5 uur.
P.nsion Soester, Zeestraat 62

Wie helpt iemand met vast werk
voor 6 maanden aan

f mo.-
Borg aanwezig. Brieven ond. no.
122 bur. Zandvoort's Weekblad

vanaf 5 cent per rol

WÊÏÏS BI)
KOOP

BIJ WEES
Nieuwendijk 77
AMSTERDAM

Nieuwe Collecties ontvangen

Dankbetuiging
Langs dezen weg kunnen wij-

de Heer W. PAAP, makelaar,
Zeestraat Zandvoort, aanbevelen
vanwege de coulante wijze waar-
op hij onze zaken behandeld heeft

J. STILKENBOOM
PAEPER en DER AGEN

TE KOOP aangeboden :

DAMESFIETS
in goeden staat. Prijs f 10.

—

Adres : Mevr. Kruize, Dr. Ger-
kestraat 8

RADIUM ALS GENEESMIDDEL.
In Zomcrlust werd door de Algemcene Radium Cen-

trale een propaganda avond gehouden, om de radium
geneeswijze bij het publiek meer bekend te maken.
Een spreker gaf op bevattelijke wijze een verklaring

van de radium emanatie.
Eerst werd verklaard, hoe reeds in oude tijden de

geneeskrachtige werking van bepaalde bronnen be-
kend waren.

In later eeuwen bleek bij scheikundig onderzoek, dat
de hoofdoorzaak voor de genezende kracht radium
was.
Na lang aan ,,brongeesten' geloof te hebben gehecht

was het vooral Bccqucrel en vooral het echtpaar Carie,
die de bijzondere stof radium in het water van de be-
paalde bronnen wist aan te tooncn.
Het grootsche van deze ontdekking blijkt wel dui-

delijk, als men weet dat 10.000 k.g. uraanerts slechts
1 gram radium levert.

Spreker behandelde daarna de straling en de invloed
van die straling op het bloed. Brengt men radium over
in water, dan neemt het water een gas op, dat dezelfde
krachtige werking heeft en die men radium emanatie
noemt.
Door het water kan dus radium haar genezende wer-

king in ons bloed bewerkstelligen. Ook het inademen
van de emanatie is van groote invloed op longen en
luchtwegen.
Spreker zette nog uitvoerig de andere goede gene-

zende krachten van die emanatie uiteen o.a. bij rheu-
matiek.
Verder werd er op gewezen, dat het thans niet meer

noodig is, om de badplaatsen bij de bronnen te bezoe-
ken, maar dat een radium kuur thans onder ieders be-
reik is en thuis gevolgd kan worden door het gebruik
van de bekende bekers.
De lezing, die met aandacht door de luisteraars werd

gevolgd, werd verduidelijkt door lichtbeelden.

Feiss** ~ BJB

in „MONOPOLE" Stationsplein
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ELDIK GAAT HIERIN VOORAAN
STEUNT HEM IN ZIJN STREVEN!
®EBFT U KWALiTEiT

TEGEN UITERST BEREKENDE WINST, DAT IS
DE OORZAAK VAN MIJN BLIJVENDE OMZET

GROOTE OSSENTONGEN ƒ2.-
KALFSTONGEN, vanaf 30—75 et

EERSTE KWALITEIT VARKENSVLEESCH !

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.00

3 pond Varkens Karbonade f 1.10

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.20

3 pond Varkens Fricandeau / 1.25

3 pond Varkens Lappen f 1.10

.3 pond Varkens Rollade ƒ 1.10

5 pond Reuzel ƒ 1,30

3 pond Pekel Spek ƒ 1.00

Biefstuk f 0.70

Lende f 0.60

ALLES A CONTANT - ALLES A CONTANT

Ie KWALITEIT HOLLANDSCH RUNDVL.
4 pond Ossevet, gedraaid ƒ 1.20

3 pond Riblappen ƒ 1.50

3 pond Rosbief ƒ 1,40

3 pond Rosbief (Muis) ƒ 1.50

3 pond Rollade ƒ 1.35

3 pond Gehakt ƒ 0.90

4 pond Lamsvleesch ....-....ƒ 0.60

Lamsbout ƒ 0.40

Lams Karbonade vanaf ƒ 0,20

V s pond Gebraden Rosbief ƒ 0.30

Vs pond Gebraden Varkens Fricandeau . ƒ 0.30

l 1
/» ons Rookvleesch - f 0.25

2 pond mager spek ƒ 0.65

ELDIK - TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat). =

NED. VER. TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Wc maken U er op attent, dat zij die plannen had-

den hun jonge katers te laten behandelen, nu de tijd

daarvoor is. Ten eerste uit een hygiënisch oogpunt be-

schouwd voor de huishouding, ten tweede, de rust die

weer zal koeren in uw tuin en aangrenzende. Zeer aan-

genaam is het voor de omwonenden niet, wanneer men
des nachts het kattenrumoer moet aanhooren. Wan-
neer ieder zooveel mogelijk maatregelen zou treffen,

zou het de menschen ten goede komen.
Het behandelen van uw jonge kater betcekent niets,

mits men het door een dokter laat doen. In de Dicrcn-
Polikliniek Kostverlorenstraat 17a wordt de te be-

handelen kater onder narcose gebracht, wat prachtig

is, want het is een zéér pijnlijke operatie waar dikwijls

niet aan. gedacht wordt. Het dier voelt absoluut niets.

Negen van de tien gevallen krijgt u uw kater weer
heelcmaal bijgekomen mede, het dier weet er verder
niets meer van. En U krijgt er door een trouw huisdier
Spreekuren Maandag 12— 1 uur, Woensdagavond 7—

8

uur, Zaterdagmiddag 4—5 uur, N.B.H.

GARAGE „STATIONSPLEIN" ZANDVOORT.
Bovengenoemde garage heeft een nieuwe directie ge-

kregen en wel de heeren Paeper en Derlagen.
De van ouds onder de naam „Eerste Nederlandsche

Automobiel Associatie" bekende zaak zal door ge-

noemde heeren op geheel moderne voet worden voort-
gezet en wel met vakkundig personeel, die de repara-
ties uitvoeren.
Thans luidt de naam Garage „Stationsplein" Zand-

voort. Ook voor In- en Verkoop van Auto's belasten
zij zich en verrichten ook expedities door geheel Ne-
derland. Verder verwijzen wij naar de advertenties in

ons blad voorkomende .

ZANDVOORTSCHE MUZIEKKAPEL.
Zooals de zaken nu reeds staan, lijkt het, of de com-

missie, onder leiding van den heer C. Kerkman eer van
haar werk zal hebben. Niet alleen dat de feestavonden
de Z.M.K. een heel eind verder in de goede richting

brengen bij het aanschaffen van de instrumenten, ook
in ander opzicht ondervindt de Z.M.K. de goede ge-

volgen van een vermeerderde belangstelling, nu door
het comité de belangen van de Z.M.K. wat meer onder
de aandacht gebracht worden.
Voor een deel is dit ook te danken aan het opwek-

kend woord van den heer P. Schaap, als voorzitter op
de feestavond in Centraal gesproken.
Er hebben zich nu reeds cen dertigtal jonge leden

aangemeld, om als beginners de gelederen van de Z.
M.K. te versterken.
Van dit dertigtal adspirantcn zijn ruim twintig meis-

jes. Deze jeugdige belangstelling geeft het beste ver-
trouwen voor de toekomst van de Z.M.K.
Maar, voet bij stuk houden.

EEN ZEER SPECIALE FEESTAVOND.
Een zeer speciale feestavond, waarvoor wii de bij-

zondere belangstelling vragen van onze lezers, zal wor-
den aangeboden circa medio Maart, door de Directie
van Gebouw Monopole aan besturen van alle vereeni-
gingen welke in het afgeloopen seizoen hun uitvoering
(en) hebben gegeven in de zaal van Gebouw Monopole.
Ongetwijfeld is dit nieuwe denkbeeld zéér aantrekke-
lijk, en wij twijfelen er danook niet aan, of deze aar-

dige geste van den heer Kiefer, directeur van genoem-
de inrichting, zal door de diverse vercenigingen op
hoogen prijs worden gesteld. Uitnoodigingen zullen

worden gezonden aan. cm.
Tooneclverecniging Phoenix — Comité Trein 8.08;

Tooneelvereeniging Jacob v. Lennep —• Ned. ver. v.

Dierenbescherming — Gymnastiekvcr. O.S.S. — Coop.
Aller Belang — Zandvoortsche liandelsverecniging —
Zanclvoortsche Muziekkapel (comité) — Onderling
Hulpbetoon — Mannenkoor Onderling Hulpbetoon —
Vrouwenhulp — Geheelonthouders Vcreeniging ; Lief-

dadigheidstooneel o.l.v. den heer Rauch — Joodschc
Vcreeniging. — Joodschc Vrouwenverceniging — Co-
mité Faney Fair. — Kinderhuis Groot Kijkduin —
Zandv. Opera Koor — Kinderkoor Jacob Hamel —
Achilles (Haarlem) — Huldigingscomité Phoenix —
S.D.A.P. afd. Zandvoort — V.A.R.A.

Het zal misschien de eerste en laatste maal in uw leven

zijn een BAL mee te maken met het orkest van

'GERIJ, STOFFEERDERIJ

J. JACOBSON Jr.
PARALLELWEG 35

TELEF. 270

Gedurende Februari spe-
ciale prijzen voor Behang-, Stof-

feerwerk- en Reparatiewerk.
Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting

Complete Woning-inrichting

BlmstÊ&g 2O Feüi*. - 8J3

± Drogisterij JX-A. STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 TEL. 247

GROOTE SORTEERING
KRUIDEN en alle SPECERIJEN

^
^

THEATER CENTRAAL. — DIR. GEBR. KOPER

ninmninTirniiiiintinxirtLuiiimuii] iiinjinniiiiKiuiHUindiiuniiiiiiniiniiiiiiiuiiiiui JiinHHUïMjuaujiDiiiirn^^gE

Mevrouw
j

Wenscht U iets voor de Boterham ? =
KNOTIER blijft toch het aange- |
wezen adres. =

Schouderham nog steeds 16 et per ons W
Verder alle Vleeschwaren tegen de jf

bekende lage prijzen. =
SPECIALE AANBIEDING |

Zuiver Rundvet 49 et per pond g
Verpakte Tutty-Frutty 49 et per pond 1
Leverpastei groot blik 20 et |
Erwtensoep met worst en kluif . . . . 39 et per blik n
Pondspakken Kwattapoeder 30 et g
10 groote versche eieren 32 et n
1 flesch prima Slaolie 49 et g
2 ponds blik Snijboonen 25 et 1
1/2 „ .. 15 et I

MERK BEVER |

I.J. KNOTTERHALTESTRAAT 36 I

.TrnninianinnjiiittiiTHtmHiitfitnïnniuiiHiitHirtriiiiHuiMniiiiTiiiiiiiiiiiuuiinininTnnnniiitiiiHinHiiiiuiniit^^B

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

PWIJ BRENGEN DEZE WEEK EEN
MOOIE SORTEERING IN:

Dameskousen prima matzijde
115-98-89-79-69-59-39 et

Zware wollen kousen 69 et

INTERLOCKE KINDER-ONDERGOED
Camisoles vanaf 28 et

DIRECTOIRES
Gemoltoneerde onderpakken vanaf .... 98 et

Groote sorteering KRAAGJES
Nog eenige zijden gemoltoneerde

peignoirs 395 et

Bij ons is het juiste adres
voor Uw Bustehouders, Heupcorsetjes, Jarre-

tellesgordels, OOK voor corpulente figuren

Een extra koopje is onze theedoek .... 9 et

Kleine partij zuiver wollen theedoeken 34 et

IEen partij wollen Dames directoires.
-'~!""i—"' Extra groote maat 79 et

DOET UW VOORDEEL IN §

HET KOOPJESHUIS
KERKSTRAAT 32, naast Albert Heijn

in „MONOPOLE" Stationsplein

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN"
Op de Maandagavonden 5, 19 en 26 Maart om kwart

over 8 hoopt Ds. N .Padt cen cursus te houden over
de volgende onderwerpen: De achtergrond van het
Nieuwe Testament. — Wat weten wij van Jezus? —
Het portret van Christus in den loop der eeuwen. De
laatste voordacht zal worden toegelicht door een groot
aantal lantaarnplaatjcs.

Belangstellenden kunn enzich voor bijwoning opge-
ven, mondeling of schriftelijk bij Ds. N. Padt of bij

een der bestuursleden van den Kring.
Kosten: niet. Alleen verbindt men zich voor den ge-

heclcn cursus.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING
Hedenavond spreekt in den Zandvoortsche Jonge-

renkring een goede bekende: Mr. Bakker. Zooals ge-

woonlijk is het ook thans over een muzikaal onder-
werp dat Mr. Bakker het woord zal voeren en zooals
gewoonlijk zal ook thans het gezegde door muziek wor-
den geïllustreerd.

Na de propaganda-avond van verleden weck verwacht
het bestuur van den Jongerenkring een flinke opkomst.

Wie heeft voor Vrouwenhulp een Kinderledikantje.

Even een berichtje aan Mevr. Oostendorp, Wester-
parkstraat 17 en het wordt afgehaald.

DAJOS BELA IN CENTRAAL.
Een tweede succesavond heeft Centraal te verwach-

ten. De heer Koper is er in geslaagd het beroemde Da-
jos Bcla Orkest naar Zandvoort te krijgen.

Woensdagavond wordt in Centraal een concert gege-

ven. Natuurlijk twijfelen we er geen oogenblik aan, of

voor dezen bekenden orkestleidcr en zijn mannen, zal

ook op Zandvoort groote belangstelling bestaan.
Wat men zoo vaak met groote belangstelling door

de radio heeft gehoord, zal men nu direct zeker willen

ontvangen.
Het volledige orkest komt naar Zandvoort.
Om half elf vangt een nachtfeest aan, waarbij het

orkest medewerking verleent. Ook bij het bal zal Da-
jos Bcla de leiding hebben.

POPULAIRE FILMAVOND.
Donderdagavond geeft de Hollandia Bioscoop een

populaire filmavond^ met de hoofdfilm: Mevrouw
wenscht geen kinderen. Het is een vlotte comedie, die

het publiek wel zal kunnen boeien. In de hoofdrol
speelt de bekende filmster Liane Haid.

HET NIEUWE FILMPROGRAMMA.
De Hollandia Bioscoop heeft voor Zaterdag, Zondag

en Maandag weer een programma, dat aan alle wen-
schen kan voldoen.
Durf te leven is een stuk, dat wel scherp het opyoe-

dingsvraagstuk naar voren brengt. Door dramatisch
gebeuren, een dronkaard als vader, een valsche speler

als minnaar en een deftige advocatenfamilie als mid-
delpunt geven de lens gelegenheid genoeg, het opvoe-
dingsvraagstuk scherp op te nemen.
Een niet minder spannend nummer is het eerste

deel van het programma. Het behandelt het Ameri-
kaanschc gevangeniswezen en brengt ons in het leven,

waar bandieten bandieten bedriegen.

En toch, waar ook de zuiverste vriendschap onver-

woestbaar is.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 18 Fcbr. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP,
nam. 6.30 uur Jeugddienst: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 18 Febr. v.m. 10 uur de heer BIEM VISSER,
nam. 5 uur: GEEN DIENST.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 18 Febr. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING-
2de Lijdenszondag,

nam. 5 uur: Ds. N. A. WAANING Cat. Znd. 28.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 18 Febr. v.m. 10.30 uur: Ds. N. PADT.
JEUGDDIENST — OLTDE BEWAARSCHOOL

Zondag 18 Febr. v.m. 10.30 uur: de heer J. WILLEMSE.
KINDERDIENSTEN

12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

en Lijdenspredicatie.
Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere van het H. Sacrament
Vrijdag 7 uurOefening v.d. H. Kruisweg.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quatertemper-gebo-
den en Vasten en onthoudingsdagen.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 23 Febr. Middagdienst 5 uur.
Zaterdag 24 Febr. Einde v.d. Sabbath 6.09 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOB ZANDVOOBT, BENTVELD EN AERUEMIOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.
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Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GEBTENBACH'S DBUK&EBIJ
ZANDVOORT

Advcrtcntiën van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer J 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

HOLLANDIA BIOSCOOP.
Deze week gaat een groot succes-programma in de

Hollandia-Bioscoop. Om een ieder in de gelegenheid te

stellen dit werkelijk imposante programma te kunnen
gaan zien, heeft de directie van dit theater een aantal
plaatskaarten beschikbaar gesteld tegen gereduceerde
prijzen. Zie bon voorkomende in advertentie van ge-

meld theater in dit blad.

HET ZUIDERBAD EN DE ZANDVOORTSCHE
STRANDPACHTERS.

De Commissie.

Naar aanleiding van de verschillende bezwaren, die

de strandpachters hadden tegen de gemeentelijke bad-
inrichting het Zuiderbad heeft de raad in haar verga-
dering van 27 September 1933 een raadscommissie in-

gesteld.
Van deze commissie was de voorzitter de burgemees-

ter. Leden waren de hecren J. Druijf, A. Elffcrs, J.

Groen, B. van Rijnberk en J. van der Weri'f.
Het secretariaat werd vervuld door den hoofdcom-

mies ter secretarie, de heer J. de Bruin.
Als eerste taak werd door de commissie besloten,

alle strandpachters in de gelegenheid te stellen hunne
bezwaren aan de commissie kenbaar te maken.
Veel succes heeft de commissie daarmede niet ge-

had. De ingebrachte bezwaren werden hoofdzakelijk
schriftelijk ingediend. De geopperde bezwaren waren
tot drie groepen te brengen.

1. De invloed van de crisis op het bedrijf van de
strandpachters.

2. Het koele weer, dat het bedrijf schaadde in het
seizoen 1933.

3. De concurrentie van het Zuiderbad.
Het gedane verzoek gold in hoofdzaak een vermin-

dering van de strandpacht. Door enkele adressen werd
een reductie gevraagd van vijftig procent van de pacht-
som.
Op een reeds eerder tot B. en \V. gericht verzoek,

had dit college geantwoord, dat er geen aanleiding tot

inwilliging voor het verzoek bestond. Naar hunne mec-
ning moest de exploitatie niet over een seizoen, maar
over de vijf jaren van de pachttijd berekend worden.
Wel werd door B. en W. toegezegd, dat bij de be-

handeling van de bcgrooting 1934 voorstellen aanhan-
gig gemaakt zouden worden, betreffende de herziening
van de tarieven van het Zuiderbad. En wel in die zin,

dat de groote verschillen met de particuliere tarieven

opgeheven zouden worden.
Dit, om aan de klachten van particulieren omtrent

de gevolgen van de thans voor het Zuiderbad geldende
tarieven tegemoet te komen. Naar aanleiding van de

Een Koning is gestorven
In de geschiedenis zullen wij te vergeefs zoeken naar

een doodsoorzaak van een vorst, gelijk aan die, waar-
aan de hoogstaande, sympathieke Koning der Belgen
zoo plotseling overleed.
Het heengaan van dezen monarch trof de wereld wel

zeer onverwachts, en het doordruppelen van het nieuws
op den stillen, vroegen Zondagmorgen bracht aller-

wege sensatie, gepaard gaande aan gevoelens van me-
deleven in de ramp, die het Belgische volk trof.

Algemeen was de hoogachting, welke Koning Albert
genoot: om zijn figuur zweefden de herinneringen van
lijden, moed en opoffering, ondergaan en betoond in

een onrechtvaardige, opgedrongen oorlog, waarvan het
voorspel een bruut verkrachten van verdragen was ge-

weest. Deze herinneringen deden Albert den eerste
plaats innemen onder de thans regeerende vorsten.

Later, nadat de invallers uit zijn land verdreven wa-
ren, kreeg hij gelegenheid te toonen, hoc de grondwet-
telijke monarchie een democratisch landsbestuur mo-
gelijk maakt. Dit moest zelfs erkend worden door prin-

cipieele tegenstanders van het monarchale regecr-sys-
teem.

De volgende bloemlezing over Koning Albcrts gecs-

tes-gaven, moge zijn grootheid als mensch in vorst be-

vestigen:

Het Britsche Rijk kan. niet den heldhaftigen man ver-

geten, wiens moed tijdens de kommervolle oorlogs-

jaren voor de geallieerden een inspiratie was en het
zal zich met het Belgische volk vereenigen in het be-
treuren van een waar vriend en bondgenoot.

Koning George van Engeland.

Ik had vaak gelegenheid koning Albert gedurende
den oorlog en de vrdesconferentie te spreken, en was
steeds onder den indruk van zijn kalmte en moed. Hij

was een zeer wijze vorst en een nobel man. Zijn dood
is een zeer groot verlies voor Europa op het huidige
kritieke tijdstip. Lloyd George.

De wereld is armer geworden, door het verlies van
zulk een bekwaam en oprecht vorst.

Lord Snowden.

De wereld heeft een groot man, België een groot pa-
triot en zij, die hem kenden, een groot vriend verloren.

Admiraal Beathy.

Hij en zijn koningin waren de ziel van de grootste
inspiratie van het Belgische leger; de eenvoud van hun
persoonlijk leven was opvallend.

Sir Claud Jacon.

mondelinge besprekingen met het bstuur v. de Strand-
pachters Vcrceniging gevoerd, maakt de commissie de
opmerking, dat de mecningen zeer uiteenloopen.
Zoo wil b.v. een lid een verhooging van de tarieven

van het Zuiderbad, een ander lid juist een verlaging.

Het komt de commissie dan ook voor, dat niet prin-

cipieelc bezwaren naar voren zijn gebracht, maar dat
de bezwaren zijn gebaseerd op individueele omstandig-
heden.

Bij de besprekingen werd als bezwaar geopperd, dat
het Zuiderbad niet gerekend werd als Volksbad door
de meer luxicuze uivoering.
Dat de pacht van het restaurant — ƒ 3500 per jaar

—

te laag was, waardoor de consumptieprijzen daardoor
te sterk concurreerend waren met andere inrichtingen.

Het veranderen van gemeente volksbad in gemeente
luxe bad kon met het oog op andere strandcxploitan-
ten niet door den beugel. Dat alleen de gasten van de
lagere prijzen profitecren en dat die gasten toch een
bcstaansbron voor de strandpachters waren.
Dat alleen door restitutie van pacht de schade, door

het Zuiderbad gebracht, vergoed kan worden.
Dat de 100.000 bezoekers van het Zuiderbad aan

andere strandexploitatie was onttrokken.
Dat het een stap in de goede richting zou zijn, als

vergunning werd verleend, om ook op het strandge-
declte, bij de pachters in gebruik, bezoekers in baclcos-
tuum zouden mogen toeven en zonnebaden gebruiken.
Dat bij vroegere jaren vergeleken de omzet bij de

strandexploitatie minstens 40 pet minder was.
Dat als bewijs werd aangehaald dat drukke strand-

gcdceltcn nu veel stiller waren geworden.

Het oordeel der Commissie.

Uit het onderzoek, dat de Commissie heeft ingesteld

en de verschillende besprekingen, die zij met de strand-
pachters heeft gevoerd, bijeen brengend in een rapport
is de Commissie van oordcel, dat geen algemeene be-
langen naar voren zijn gebracht, maar dat iedere pach-
ter voor zich in hoofdzaak individueele omstandighe-
den uiteen zette.

De Commissie kreeg dan ook niet de beschikking
over colcctieve bezwaren maar alleen over persoonlijke.
De Commissie was er niet van overtuigd, dat de ge-

opperde bezwaren tegen het Zuiderbad aan noord en
zuid evenveel waarde konden hebben.
Om daardoor niet afhankelijk te zijn van enkele

strandpachters werden een twaalftal vragen opgesteld,
waarover men positieve gegevens verlangde. Hoewel
men tijd voldoende had om deze vragen te beantwoor-
den en het verzoek zelfs herhaald werd, mocht de Com-
missie op deze vragen geen antwoord van de strand-

Het leiderschap en het karakter van wijlen Koning
Albert maakten dezen vorst buitengewoon geliefd. Hij
was een van de groote figuren uit den oorlog, en het
is niet te veel gezegd, wanneer wij getuigen, dat het
gevoel van saamhoorigheid van dit kleine land, waar-
over hij regeerde, in hem belichaamd was en door hem
geïnspireerd werd. Hij deelde in alle gevaren en alle

ontberingen; de Belgische bevrijding, voor zoover deze
afhankelijk is geweest van 's lands ontcmbaren moed
en de vaste hand, waarmede hij het schip van staat be-
stuurde. Sir John Simon.

Moest België een republiek zijn, dan zou Koning Al-
bert nog, maar dan als voorzitter, op zijn plaats ge-
weest zijn aan de de leiding van den. staat.

Kamiel Huysmans.

Ik heb hen beiden (Koning en Koningin) zeer goed
lecren kennen, en indien zij geen vorsten waren ge-
weest, zouden zij wellicht persoonlijke vrienden zijn

geweest. Het is natuurlijk, dat ik op dit uur aan den
rouw denk, die de Koningin en de Koninklijke familie
treft. Toen ik het tragische nieuws vernam, voelde ik
mij dubbel getroffen: in mijn gevoel als mensch en in
mijn gevoel als politicus. In beide kwaliteiten gaf ik
mij rekenschap van den grooten ernst van het feit op
het oogenblik, dat meer dan ooit het beginsel van vrij-

heid en democratie, dat in onze grondwet geschreven
staat, verdedigd moet worden.

Zij, die ons destijds, minder in België dan er buiten
verweten hebben onze rcpublikeinschc gedachten te

hebben verraden, toen wij minister des konings wer-
den, hebben eenvoudig bewezen, dat zij niets wisten
van de persoonlijkheid van den eersten burgers van
ons land èn van den aard zelf van onze instellingen.
Koning Albert was de ideale belichaming van de mo-
narchie, die de wetgever van 1931 heeft willen schep-
pen. Vóór den oorlog had de republikein, die ik was
en immer zal zijn, nooit persoonlijke betrekkingen met
Koning Albert. Ik zag hem het eerst in het paleis te
Brussel op 4 Augustus 1914. Kort daarop, tijdens den
eersten dag van den slag aan den Yser, liet hij mij in
het hoofkwartier te Veurnc roepen en zeide tot mij:
„Onze soldaten hebben op bewonderenswaardige wijze
gestreden voor een rechtvaardige zaak. Ik zou willen,
dat hun dat werd gezegd. Wilt gij dit namens mij doen?
Hoe zou ik ooit kunnen vergeten, dat hij als werkelijk
hoofd van het leger in den staat tijdens den oorlog, bij

het zien van de vele arbeiders, die heldhaftig hun plicht
volbrachten, van stonde af aan, het vaste voornemen
had opgevat, om, zoodra het land bevrijd zou zijn, ge-
lijkheid van politieke rechten te doen verleenen aan
de arbeidersklasse?

pachters ontvangen. Daarop zijn door de Commissie
een tweetal strandpachters van de Zuid en van de
Noord in de commissie-vergadering opgeroepen. Van
deze vier verschenen er twee voor de Commissie, ter-

wijl er twee schriftelijk antwoorden, f [et bezwaar van
de strandpachters was, dat de vaste klanten naar het
Zuiderbad verhuisd waren. Eén der pachters rekende
op een mindere ontvangst van 40 tot 35 pet. In de con-
sumptictent was volgens deze pachter, de ontvangst
35 pet. lager. Voor de stoelen waren de ontvangsten
45 pet. minder.
De achteruitgang werd geweten aan het Zuiderbad.
Gevraagd naar de bewijzen van deze bewering, die

b.v. kon blijken uit een boekhouding, deelden de pach-
ters, die ter vergadering verschenen mede, dat zij er
geen boekhouding op na hielden, doch dat zij uit het
eindresultaat, dat hun bedrijf opleverde, het minder
succesvolle van het seizoen 1933 konden constatecren.
De prijzen in het Zuiderbad waren in alle opzichten

lager dan bij de strandpachters. Noodig was het, dat
er in het Zuiderbad een tariefs-verhooging plaats vond,
want anders zou de plaats van menige strandpachter
„dood" zijn.

Alvorens de Commissie haar eind oordeel gaf, werd
eerst aan de Badcommissie advies gevraagd omtrent
de tarieven van het Zuiderbad.
De Badcommissic had reeds in overweging genomen

een verandering in de badtarieven aan te brengen. Zoo
zou de splitsing in ochtend- en middagkaartcn verval-
len. Op werkdagen zou de prijs van een mantelbad
ƒ 0.15, van een cabinebad ,/ 0.25 zijn. Op zon- en feest-

dagen zouden de prijzen zijn ƒ 0.20, ƒ 0.25 en ƒ 0.35.

Dagkaarten ,/' 0.50. Ter gemoctkoming aan groote ge-

zinnen zou de tarievenregeling zoo aangevuld worden,
dat een ingezetene van Zandvoort per gezin maximaal
drie keer het grondtarief behoefde te betalen. Op druk-
ke dagen zou bij het huren van e enbadpak een statie-
geld van ƒ 0.15 gevraagd worden. De Badcommissie is

van oordeel, dat overigens geen veranderingen in de
\ erhuring moet worden gebracht.
De algemeene strekking der voorgestelde herziening

is dus alleen een iets hooger badtarief.
In de commisc-vergadering van 7 December 1933 wa-

ren van een twintigtal pachters opgave van leveran-
ciers en verklaringen van accountants ingekomen.
In de verschillende brieven werd mcdedeeling gedaan

dat de omzet in 1933 20 a 70 pet. lager was dan in 1932.
Maar de Commissie maakte de opmerking, dat de

cijfers, die op zeer verschillende wijze waren samenge-
steld en bepaald, vaak langs merkwaardige boekhoud-
kundige methodes waren vastgesteld en dus geen hou-
vast boden.
Toen de Commissie dan ook op positiever en uitge-

Zal ik nog vertellen van de latere betrekkingen tus-
schen den Koning en de socialistische ministers? Be-
zorgd tot het angstvallige toe, niets te ondernemen wat
maar had kunnen doen denken aan een tendens om
persoonlijke macht uit te oefenen, gaf hij steeds raad,
die zijn invloed met de jaren heeft doen toenemen. Ik
voor mij zal nooit vergeten, hoc kostbaar die raadge-
vingen waren, sedert de moeilijke oogenblikken, dat
ik minister van Buitenlandsche Zaken was.
Het stomme lot berooft het land van een goed die-

naar. Een goed landsdienaar te zijn, was steeds zijn lei-

dende gedachte. Hij was een groot burger, een moedig
en wijs man in vrede, die een rechtvaardige vrede voor
alles beschouwde als het hoogste goed.
De republikeinsche socialistische arbeiderspartij zal

hem met haar vaandel een zeer eerbiedigen groet bren-
gen. Staatsminister Vandervelde.

De natie zal smartelijk het immense verlies voelen,
waarmede zijn is geslagen. Verstoken van een vorst, die
het lot van het land met zooveel grootheid en warm-
heid symboliseerde, is de natie trouw en sluit zij zich
in deze beproeving aan bij de koninklijke familie, waar-
van zij de diepe droefheid deelt.

Max, Burgemeester van Brussel.

Hij behoorde tot de vorsten, die bezield met groote
belangstelling voor wat in de wereld gebeurt, van ie-

dere gelegenheid gebruik maken om zich daarover te
doen inlichten.
Het was een genot, met een zoo wel ingclichten Re-

geerder, een zoo doordrongen geest te mogen spreken.
Zijn visie was die van een Monarch, zijn kennis die
van een man, die veel ervaren, gelezen en nagedacht
heeft, zijn houding in het gesprek die van een vorst,
die zijn hoogen rang niet behoeft te doen gelden.

Hij was een Regent in den besten zin van het woord,
een koning in wicn de wensch niet verloren was gegaan.

Dr. A. R. Zimmcrman.

Zóó is er gesproken, werd geschreven over wijlen
Koning Albert. Het zijn uitingen van figuren, die heden
in de internationale samenleving een nrominente plaats
innemen, en die nochtans zeer verschillende levensbe-
schouwingen huldigen. In hun bcoordccling over Al-
bert's karakter zijn zij echter één, en dat feit geeft bij-

zondere betcekenis aan den persoon als mensch en als

vorst van den zoo tragisch om. het leven gekomen Bel-
gischen vorst.

Koning Albert I is niet meer. . .

.

gestorven. . .

.

er is een Mensch
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brcider bewijsmateriaal aandrong bleek, dat het groot-
ste deel van de strandpachters zich op het standpunt
stelde: Ik heb minder geld ontvangen, dan in 1932 en
de commissie moet me maar gelooven als ik dat be-
weer.
Wel ontving de Commissie nog een brief van een

Commissie uit de strandpachters, waarbij enkele wcn-
schen naar voren waren gebracht als gevolgtrekkingen
van de gehouden besprekingen. Daarin werd aangege-
ven geen strand meer te verpachten aan nieuwe gega-
digden.

Bij het vrijkomen van een strandgedcelte, het vrije

gedeelte eerst aan te bieden aan de aangrenzende pach-
ter.,.

Toe te staan, dat men over het geheele strand in bad-
costuum in de bad- en in de ligstoelen mag zitten.

Een badverbod voor het geheele strand met uitzonde-
ring van de badinrichtingen en het vrije strand en dan
nog, om het tentenkamp en het vrije strand zoover
mogelijk naar Noord en naar Zuid te verplaatsen.
Hare conclusie trekkende uit wat tot hare beschik-

king stond, meent de Commissie, dat de gemeente in

de allereerste plaats de algemeene belangen harcr in-

gezetenen moet beverderen, daarnaast komen speciale
belangen van één ot meerdere h-irer inwoners.

De Commissie weerlegt de geopperde bezwaren.
Aan het eind van het uitvoerig rapport worden door

de Commissie de verschillende bezwaren van de strand
pachters aan een nadere beschouwing onderworpen.
De Commissie erkent, dat de tijdsomstandigheden

sedert het jaar 1931, waarin de contracten werden ge-
sloten ongunstiger zijn geworden en de koopkracht van
het publiek is gedaald. Daar staat echter tegenover, dat
door de verbetering der verkeerswegen het bezoek aan
het strand in zeer belangrijke mate is toegenomen.
Waar de gemeente aan geen pachtverhooging dacht,

is een wederzijds aanvaarden van de risico daarvan het
gevolg. Het meenemen van proviand naar buiten spruit
niet zoozeer voort uit de daling van de koopkracht van
het publiek, maar wel uit het prijzenvcrsch.il. Plaatsen,
die veel vreemdelingenbezoek krijgen zullen dus tijdig

de bakens moeten verzetten, zal deze gewoonte nog
niet meer veld winnen en haar invloed doen gelden op
de uitkomsten van het consumptie-bedrijf.
Overigens kunnen de strandpachters niet verwach-

ten, dat iedereen wel en zij niet zich bij een daling van
inkomsten als gevolg van de crisis zouden moeten neer-
leggen. De weersomstandigheden kunnen in 1933 niet
slecht genoemd worden al kan er niet gesproken wor-
den van voortdurend fraai weer. Een seizoen bedrijf in

een badplaats mag echter niet haar uitkomst bepalen
naar één seizoen, maar dient met een gemiddelde reke-
ning te houden.
Het gunstige jaar 1932 kan niet als basis voor een

enkele berekening genomen worden.
Dat de gemeente tot de stichting van het Zuiderbad

overging was bekend want reeds jaren waren er plan-
nen tot zelfs een veel grootere inrichting toen er spra-
ke was van samenwerking met Amsterdam. Nimmer
is er in dien tijd particulier initiatief getoond. Door het
groote aantal bezoekers steeg de behoefte aan goed-
koopere baden. De gemeente heeft wel, de pachters
niet tijdig ingezien, dat andere tijden en andere prij-

zenpolitiek ook op het strand vorderen. Jarenlang heeft
men op het strand vastgehouden aan oude prijzen en
verouderd materiaal. De gemeente was v/el genoopt in
te grijpen en door middel van forsche maatregelen de
badplaats op peil te brengen, zoodat zij de concurrentie
kon weerstaan.
Waar de bad-exploitanten een verlaging van de ta-

rieven van het Zuiderbad wenschen, meent de Com-
missie, dat dan de concurrentie nog scherper zou wor-
den en de inrichting zeker te klein.

De verandering van de naam van „Zuiderbad" in

„Gemeentelijk Volksbad" komt de Commissie princi-

pieel onjuist en moreel niet verdedigbaar voor. De
naam „Zuiderbad" zou in de volksmond toch blijven

voortleven. De naamsverandering zou overigens slechts

ten doel hebben aan te duiden, dat de badinrichting be-
stemd zou zijn voor hen, die men niet gelijkwaardig
achtte met de rest van de badgasten. Dat het medewer-
ken aan een dergelijk doel onaanvaardbaar is behoeft
volgens de Commissie geen nader betoog.
Do tarieven van het café-restaurant zijn gewone kof-

fiehuis prijzen en kunnen normaal geacht worden. Vol-
gens pachtcontract zijn de prijzen goedgekeurd door
B. en W. Wat de lage tarieven van het strandbuttet be-
treft, vestigt de Commissie er de aandacht op, dat men
van die lage prijzen niet kan protiteeren zonder entree
betaald te hebben voor het zee- en zonnebad. Verder
vestigt de Commissie er de aandacht op, dat aan het
caté-restaurant geen dancing is verbonden, zooals bij

andere inrichtingen en de prijzen dus ook lager kunnen
zijn.

Wat de huur van de stoelen betreft, die in het zonne-
bad werden gebruikt, wijst de Commissie erop, dat er
van vaste stoelenprijzen bij de strandpachter weinig
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DrSHOW DES2 DUIZEND WONDEREN

Een zeldzaam waar en realitisch documii 01

ZIET hoe de rij van wachtende op een schamel
stuk brood, veranderen kan in een vechtende,

oproerige moordzuchtige menigte.
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LEEFT mee met miilioenen werkldte-
rend door de straten.... zwerverijdf
buitenwegen marcheerend metirdt
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Entree : 15 ~- 30 — 40 cent plus belasting.
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ZIET de vrouwen dezer met alles opofferende
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zeldzame film.
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DE VROUWEN-DIPLOMAAT
met Martha Eggerth en Max Hansen
Muziek en (VI artha Eggerth ! Die hooren bij elkaar ! U
kent toch haar vroolijke liedjes van Radio of Gramofoon?
U moet deze allerliefste jonge eter komen zien en
hooren in DE VROUWEN-DIPLOMAAT een dwaze ge-
schiedenis van dolle pret welke U een paar uur zullen
doen schateren.
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krachtens art. 1223 B.W.

Mr. M. SUNGENBERG en

J. VAN MUNSTER VAN
HEUVEN, Notarissen te Haarlem
zullen op

Dinsdag 6 Maart 1934
des nam. 2 uur in café „Wel-
gelegen" van den Heer Diemer
aan het Kerkplein te Zandvoort
publiek verkoopen :

Een Heerenhuis aan de Haar-
lcmmerstraat nr. 24 te Zand-
voort, alsmede het erfpachts-
recht tot 31 October 1997 van

den ondergrond, kad. gem. Zand-
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2.26 Are.
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1 April 1934.
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Aanvaarding bij de betaling voor
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te Haarlem. Tel. 13860.

Notaris Van Arkel
te Haarlem zal op

Woensdag 7 Maart 1934

des n.m. 2 uur in „Zomerlust"
a.d. Kosterstraat 7 te Zandvoort
publiek verkoopen

:

Het huis met zomerhuis en erf

te Zandvoort, a d. Brederode-
straat 48, groot 1,82 A.

Het perc, hetwelk is voorzien
van alle moderne gemakken, is

tot 1 April 1934 verh. voor
f 750.- p. j.

Aanv. na betaling vóór of op
19 April a.s.

Bezichtiging Dinsd. en Donderd.
van 2—4 uur.

Nadere inlichtingen ten kantore
van den Notaris, Jansweg 52

In klein gezin, die zich voor
vast op Zindvoort vestigen wordt
voor direct een
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;
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Niet ouder dan 15 jaar.

C. van Maren, Overveen.
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of in het geheel geen sprake is geweest. Men vroeg
maar, wat men krijgen kon en ook dat verhoogde niet
het vertrouwen van het publiek. Wel erkent de Com-
missie in verband met geleverde critiek op de bekende
ïeclameborden voor het Zuiderbad, dat de gemeente
Zandvoort geen speciale reclame maakt v>,or eigen in-

richting, maar zich meer richt op het algemeen.
Ook voelt de Commissie er veel voor aan den wensch

der pachters tegemoet te komen, dat g^cn strand meer
verpacht zal worden aan nieuwe gegadigden maar dan
in dezen zin, dat geen nieuw strand aan nieuwe pach-
ters in exploitatie zal worden gegeven. Overneming
van het bedrijf of overneming van reeds in explotatie
zijnde gronden of uitbreiding van een bestaand hedriif
door daaraan nieuw terrein toe te voegen zou wel kun-
nen geschieden. I let zou aan te raden zi)n te bepalen,
dat geen strand'Jcdccltc kleiner dan 25 meter verpacht
zal mogen worden. De/e bepaling acht de Commissie
gewenscht met het ook op de groote nieuwe terreinen
aan het Noorderstrand. De commissie ziet betere be-
staansmogelijkheden in de richting van meer concen-
tratie.

Wat het overnemen betreft \u\n strandpacht bij op-
heffing van het bedrijf voelt de Commissie er veel voor
om te voldoen aan het verzoek van de pachters en dan
aan de naastliggende pachters de voorkeur voor dat
terrein te geven. In andere landen bestaat reeds lang
de beperking niet meer zooals aan ons strand en mag
men overal in badcostuum op het strand vertoeven. De
minderheid van de Commissie zou aan deze wensehen
gevolg willen geven. De meerderheid meent, dat de tijd

nog niet gekomen is om hier de vrijheid m dat opzicht
te verruimen. Wellicht kan bij de herverpachting in

1941 op dit punt een andere beslissing genomen wor-
den, zonder dat daarijegen ook uit zedelijkheidsoog-
punt de bezwaren rijzen, die thans bestaan.
Wat verplaatsing van het tentenkamp en het vrije

strand betreft, resp. verder naar het Noorden en ver-
der naar het Zuiden, ,mecnt de Commissie, dat de be-
langen van tal van bezoekers van deze badplaats zich
daartegen verzetten.
Verder vestigt de Commissie er de aandacht op, dat

van de winst van het Zuiderbad een bedrag van ƒ 9000
direct de gemeente-financiën te goede kwam. In het be-
lastingjaar 1935—1936 zal de gemeentefondsbelasting
doordoor met 10 opcenten kunnen worden verlaagd.

Met dit resultaat zijn alle ingezetenen gebaat. Wat de
aangevraagde kwijtschelding van strandpacht betreft

over positieve controleerbare gegevens beschikt de
Commissie niet, ofschoon het wel bekend is, dat ver-

schillende strandpachters er wel een boekhouding op
na houden kon daarvan geen inzage worden verkregen.

Allerlei vragen omtrent capacitcits-verhoudingen
weigerde men voorts te beantwoorden. De Commissie
kan zich niet onttrekken aan de indruk, dat min of

meer systematisch is gezorgd, dat zij zoo weinig mo-
gelijk bewijs-materiaal ter beschikking kreeg. Dat zij

dan ook niet kan besluiten voor te stellen tot kwijt-

schelding van strandpacht over te gaan is dan ook me-
de te wijten aan de wijze, waarop de belanghebbende
strandpachters hebben gemeend de Commissie bij haar
onderzoek te moeten assisteeren.
Een advies ook maar voor één geval zou onbillijk zijn

in de consequenties ten aanzien van huurders van wo-
ningen, winkels, aardappelland, enz. Wel gelooft 'de

Commissie dat enkele personen gedupeerd zullen zijn,

maar de groootte der schade en de oorzaak daarvan zal

niet juist zijn vast te stellen. Het beste lijkt het de
Commissie, dat dan op verzoek van de strandpachter
over gegaan wordt tot ontbinding van het contract, om-
dat in de toekomst een ongunstige explotatie zich
steeds zou herhalen.
Tot slot van haar uitvoerig rapport komt de commis-

sie tot het volgende besluit:

a. de beslissing omtrent de tarieven van het Zuider-
bad" aan te houden totdat het desbetreffende voorstel
van Burgemeester en Wethouders aan de orde komt.

b. den naam „Zuiderbad" niet te wijzigen.

SAMBO EN JOCKO Y
A * EEA^EEUW E *^W*door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Sambo rent weg met groote sprongen,
Zijn leeuwenoogen schieten vuur;
De consternatie is geweldig
Op 't drukke zomermiddaguur;
Men gilt, men vlucht naar links en rechts,
En elk denkt aan zichzelve slechts!

Maar — is het menschdom ook zelfzuchtig,
Niet allen zijn ze even zwart:
Ziet Vader Jansen: in zijn boezem
Klopt fier het trouwe vaderhart;
Hij redt, te midden van 't kabaal,
Zijn twcelingparen allemaal!



Voor I

Eerste kwaliteit HolL Rund- 1

en Varkensvleesch
is steeds Uw adres

Vleeschhouwerij - D. BOON
Van Ostadestraat 1a

.— Ook voor fijne vleeschwaren .

—

e. niet te bevorderen, dat de tarieven van het caté-

restaurant worden herzien.
d. de stoclonprijzen in het „Zuiderbad te handha-

ven.
e. te bepalen, dat voortaan de gemeente met bor-

den op bepaalde plaatsen in de gemeente slechts alge-

meene reclame voor Zandvoort zal maken.
f. te bepalen, dat behoudens het geval van uitbrei-

ding van thans reeds verpachte gedeelten ten behoeve
van de pachters daarvan geen tot dusver nog niet ver-

pacht strand meer zal worden verpacht, tenzij het be-

treft aan één pachter te verpachten strandgedeelten
van 25 M. of meer.
De Raad behoudt zich echter het recht voor op door

hem te bepalen plaatsen niet te verpachten.

g. te bepalen, dat indien een strandpachtcr van zijn

pacht ontheven wenscht te worden allereerst het vrij-

gekomen strandgcdeclte bij de herverpachting voor de
helft aan. eiken der beide aangrenzende pachters zal

worden aangeboden.
Indien één der aangrenzende pachters de aangebo-

den helft niet wenscht te pachten, heeft de andere aan-

grenzende pachter voorkeur voor het bijpachtcn van
de beide helften.

Komen er strandgedeelten vrij van 25 Meter of meer
en wenschen de aangrenzende pachters dit gedeelte

niet geheel te huren, dan moet, tenzij de Raad tot het
tegendeel besluit, ook anderen de kans op pachten wor-
den gegeven.

h. niet in te willigen den wensch om toe te staan,

dat men overal op het strand in badcostuum in de bad-
en ligstoelen zou mogen zitten.

i. de situatie ten aanzien van het badverbod niet te

herzien.
j. de tentenkampen en het vrije strand niet te ver-

plaatsen.
k. behoudens het bepaalde onder l over het jaar

1933 geen kwijtschelding van pacht te verleenen.
1. zich bereid te verklaren bij gerechtvaardigde

klachten van een strandpachtcr zijn contract te ont-

binden en in geval van een dergelijke ontbinding te

overwegen of en in hoeverre de gemeente gehcelc of
gedeeltelijke kwijtschelding van de strandpacht zal

verstrekken.
m. de strandpacht voor 1934 niet te verlagen.

IS UW COSTUUM AL GEREED? 3 MAART

IN „MONOPOLE" — STATIONSPLEIN

HET MONOPOLE-MENU.
Zaterdag, 24 Februari a.s — dus hedenavond — zal

plaatshebben de Huldigings-afscheidsavond van den
heer Dreijer, directeur van de Gymnastiekverceniging
O.S.S. ! Een unieke gelegenheid voor hen, die den schei-

denden directeur vaarwel willen zeggen, om nog één-
maal van hun belangstelling te doen blijken; belangstel-

ling in zijn levensarbeid. We wenschen hem gaarne een
uitverkocht huis!
Zondag, 25 Februari a.s. Op veelvuldig verzoek geeft

het Liefdadigheidstoonecl onder leiding van den heer
W. Rauch nog een enkele opvoering van het blijspel

„De Doofpot" van Jaap v.d. Poll. Het daverend succes
van den eersten avond, waarbij de lach nagenoeg niet

van de lucht is geweest, is aanleiding geworden tot het
binnenkomen van vele, vele aanvragen om een herha-
ling waaraan gaarne wordt voldaan. Gij, die niet in de
gelegenheid zijt geweest, deze eerste opvoering bij te

wonen, wij roepen U toe: verzuimt den tweeden avond
niet! Informeert bij Uw kennissen, die er geweest zijn

zij allen zullen U wrarm aanraden, de voorstelling thans
te bezoeken! Een succesvollen avond is U gegaran-
deerd! De prijzen der plaatsen zijn ditmaal uiterst laag

gehouden, en gesteld op resp. ƒ 0.40 en ƒ 0.25!

Maandag, 26 Februari a.s. De Tooncelvcrecniging
Phoenix geeft ten bate van de vereeniging Vrouwen-
hulp cen enkele opvoering van het succes-stuk „De Pri-

vé Secretaresse" Is het nog noodig, waar Phoenix reeds
twaalf en een half jaar lang te Zandvoort speelt, en
een buitengewone populariteit wist te behalen, hieraan
iets toe te voegen? Wij meenen van niet!

Want wij behoeven U niet te vertellen, dat cen avond
bij Phoenix, een wèlbesteede avond is; geen Zandvoor-
ter, of hij is daarvan volkomen doordrongen!
Woensdag, 26 Februari a.s. is de beurt aan de adspi-

ranten van Ó.S.S., teneinde het publiek te doen genie-
ten van hun prestaties en teneinde nogmaals uit te

doen komen, welk 'n eminente leider directeur Dreijer
is geweest, ook voor de jongeren!
En tenslotte:

Zaterdag, 3 Maart a.s. de grootste feestavond van het
seizoen! Zandvoort heeft U véél geboden dezen winter
zéér veel. Er was muziek, er was dans, er was tooncel
en cabaret! Er was amusement in de beste bcteekenis
van het woord! Maar nimmer was er. . een Bal Masqué
Deze winter niet; vorige winter niet, en vele vorige
winters niet!

We hebben ons jarenlang blind gestaard op de foto's

uit andere plaatsen., we hebben verzuchtingen ge-
slaakt, die aan duidelijkheid niets te wenschen ovcr-

m$mmmimmmimm®^È

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur o£ te koop.

•••"«"*"#*#0*ft"ft<
Zoo juist ontvangen
de nieuwste modellen

{Lampokappon
J zoowel van Zijde als van Glas

9
5k Ook het adres voor

® Gasfornuizen, Gascomforen enz.

@ (Alles in Huurkoop)
a

f Electro- Radio- Technisch Bureau
%* Annex Sanitair

F J- HL van KEULEN
9 DIAC0N1EHUISSTR. 9-24 — TEL. 173

Pe©5ay©»w©«'«»©W5w'aw«© teoV«i

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR:
ONGEMEUB. ËfV. GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op eik

gebied. Inlichtingen kosteloos.

WELDADIGHEIDS-AVOND
ten bate van het Comité

„VROUWENHULP"
in „Monopole" op MAANDAG
26 FEBRUARI te 8.15 uur.

Door de „PHOENIX" wordt
opgevoerd

DE PRIVE-SECRETARESS
Blijspel in 3 Bedrijven door
A. DEN HERTOG.

Kaarten verkrijgbaar bij: Mevr. Van der POLL
Brederodestraat 106, Mevr. KEUNING Brugstr. 2,
Mevr. OOSTENDORP Westerparkstraat 17 (des

avonds) Mevr. MEIJER Kostverlorenstraat 84,
Mevr. VAN DIJK Brederodestraat 17, en 's avonds

aan de zaal.

ENTREE f 0.40

Plaatsbepreking op Maandag 26 Febr.
van 2—4 uur aan de zaal.

Steunt ons werk door
het koopen van Bonnen

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

T AN D A RTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ;

pijnloos
trekken inbegrepen. — Daar ialle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10.— 11^ uur
Dinsdagavond van 7)4—&% uur
Woensdag tusschen 4-— 5 uur
Donderdagavond van 7%—&% uur
Zaterdag tusschen 10—113^ uur
Zaterdagmiddag van 2.—4 uur

STUC A D O O
e
R S

ZEESTRAAT 29

Het adres voor

Wit- en Waterverfwerken

Bloemenmagazijn „ERIC A"
Ha.lcstraat 1 (n.h Raadhuit.) - Telefoon 200

TULPEN 1 e kwaliteit 5 cent

POKON KUNSTMEST VERKRIJGBAAR

Zie Reclame-Aanbiedingen

lieten! We hebben ze benijd, onze mcdemenschen in

naburige en andere steden, en wc hebben ons dikwijls
voorgenomen, ze te bezoeken, die bal-masqué's? In an-
dere plaatsen! Een enkele maal hebben we 't ook ge-

daan! Maar, het was niet het ware! We voelden ons
vreemd, onwennig, daarginds! We voelden ons., nict-

in-cigen-kring! En amuseerden ons maar matig!
En thuisgekomen voelden we dubbel het gemis van

cen Bal Masqué in Zandvoort! De ouderen., ze haal-

den herinneringen op aan vroeger jaren, maar hoc lang,

o, hoe lang was dat al geleden, het laatste bal masqué
in onze woonplaats? De jongeren. . zij kennen ze alleen

bij overlevering! En allen hoopten we, dat toch nog
ééns die goeie ouwe tijd zou terugkeeren . . dat toch
nog ééns. .! En ziedaar!

1934 brengt U dan eindelijk het fang-verwachte feest!

Stelt U in staat, het vermaak niet elders te zoeken,
maar hier, in eigen kring!

3 Maart Bal Masqué in Monopole.
Wij hebben hier en daar ons licht opgestoken, en.,

de belangstelling is overweldigend! Met koortsachtigen
ijver wordt in de huiskamers gewerkt aan de voltooiing

der costuums! Geheimzinnig gefluister. . vragende oo-
gen: Hoe ga jij?

En cen even geheimzinnig antwoord: — Afwachten!
Inderdaad, het moét een verrassing blijven, Uw cos-

tuum!
Koortsachtig werken de hersens van velen om een

origineel iets te bedenken! Oude kisten worden leeg-

gehaald. . vergeelde lappen te voorschijn getooverd!

En naaimachines ratelen..

Bal Masqué in Monopole.
Nog één weck hebt U den tijd! Nog één week, dan

is het feest aangebroken en kunt ge Uw schade inhalen

van vele vele jaren!
De prijzen wachten! De directie van Monopole heeft

moeite noch kosten gespaard om het feest te doen sla-

gen! Attracties staan op het programma., de beste

dansmuziek werd ge-enaageerd? Een evenement in het

winterseizoen van Zandvoort!
3 Maart a.s. Bal Masqué in Monopole. (Adv.)

INFORMATIE-BUREAU V.V.V.
Einde van deze maand wordt het Informatie-bureau

van V.V.V. op het Stationsplein, na inwendig te zijn

ecrestaureerd, geopend en bestaat dus weer de gelegen-

heid voor het inschrijven van gemeubileerde huizen en
kamers.
Volgens een besluit van de Buitengewone Algemeene

Vergadering van 9 Fcbr. j.1. is het inschrijfgeld van ƒ I

vervallen en kan men alleen en uitsluitend tegen voor-

uitbetaling van f 5.00 contributie, waarbij natuurlijk

geen verdere onkosten in rekening worden gebracht,

zich laten inschrijven.

H* Brauckman, Technisch Bureau
Zeestraat 35 - Telefoon 180

108T Radio en alle electmche apparaten *^T>

GARAGE „STATIONSPLEIN".
Dir. Paeper en Derlage. Tel. 340.

Stond vorige week vermeld in de advertentie van
bovengenoemde garage, Expedities door geheel Neder-
land, dit berust op een abuis. Hierbij maken wij mel-

ding dat de hecren Paeper en Derlage experts zijn op 't

gebied van automobielen.

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 18 Februari.

Z.R.C. I—Zeemeeuwen I, 6—1.

Zeemeeuwen III—Kenau I, 3— 1.

Zeemeeuwen IV—D.S.K. III, 7— 1.

D.C.O. Jun.—Zeemeeuwen jun., 3—

8

VI. Vogels a adsp.—Zeemeeuwen a adsp., 5—0.

E.D.O. b adsp.—Zeemeeuwen b adsp., 14—2.

Zeemeeuwen e adsp.—R.C.H, d adsp., —8.

Voor Zondag 26 Februari a.s. zijn vastgesteld:

Zeemeeuwen II—Haarlem V, 10 uur.

Hillegom II—Zeemeeuwen III, 10 uur.

Spaai-ncvogels IV—Zecmeeuwwen IV, 2 uur.

Zeemeeuwen V—V.V.B. III, 2 uur.

T.H.B. jun.—Zeemeeuwen jun. is uitgesteld.

Voor de adspiranten zijn Zaterdagmiddag vastgesteld:

Hillinen a—Zeemeeuwen a, half drie.

Zeemeeuwen b—Kennemerland a, half drie.

D.I.O a—Zeemeeuwen c, half drie.

Bestuursvergadering op Maandag 26 Febr. a.s. des

avonds 8 uur aan het bekende adres.

GROOTE MEUBILAIR VEILING.
Dinsdag 21 Februari a.s. zal in het Pension van der

Lijn Groote Krocht-Hcerenstraat Deurwaarder E.

II. Erbrink te Flaarlem in het publiek verkoopen de ge-

heele inboedel uit 21 kamers. Voor verdere bijzonder-

heden zie advertentie in dit blad.

„K7ERK EN VREDE"
In het gebouw van de Ned. Protestantenbond te

Haarlem-Noord, Berkenstraat, spreekt Ds. N. Padt a.s.

Dinsdagavond over het onderwerp „Nationalisme en
Vaderlandsliefde". Deze avond gaat uit van „Kerk en
Vrede"

VRIJZ. DEM. JONGEREN ORGANISATIE.
Op Donderdag 8 Maart houdt de Vrijzinnig Demo-

cratische Jongeren Organisatie een propaganda-avond
in „Zomerlust". Als sprekers zullen optreden Dr. Van
Raalte, Dr. Van Leusen en de heer J. L. A. Pfundt.

't Ligt in de bedoeling dien avond over te gaan tot

't oprichten van een plaatselijke afdeeling der V.D.J.O.

VERKOCHT.
Donderdag 22 Februari veilde de makelaar W. Paap

ten overstaan van notaris Klyzing, perceel Brederode-
straat 75. Kooper werd de heer Alonse voor de som
van ƒ 10.700.—.
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RAADS-INDRUKKEN
Beëediging.

In de Donderdagavond gehouden raadsvergadering
werd de heer P. van der Meij beëdigd als plaatsvervan-
gend gemeente-ontvanger.
De heer Van der Meij legde de eed af in handen van

den burgemeester.
Hij zal den heer Hiebendaal, die 1 Maart de dienst

van de gemeente verlaat vervangen bij het tijdelijk
waarnemen van die functie, indien dat noodig mocht
zijn.

Ingekomen stukken.

Aankoop perceel Helmerstraat 22.
Door Ged. Staten is het raadsbesluit goedgekeurd,

waarbij besloten werd tot aankoop over te gaan van
het peceel Hclmersteraat 22 voor de koopsom die de
nieuwe eigenaar ervoor betaald heeft, verhoogd met de
onkosten. Ged. Staten heeft echter de beslissing aan-
gehouden over het besluit om genoemd perceel in het
gemeentelijk grondbedrijf onder te brengen.

Verzoek van pachters van parkeerterreinen.
De verschillende pachters van de gemeentelijke par-

keerterreinen hebben aan den Raad verzocht hen we-
derom de parkeerplaatsen te verpachten, die door hen
verleden jaar geëxploiteerd zijn. Desnoods tegen een
van te voren vastgestelde som, waarbij als basis zal die-
nen, de pacht van het afgeloopen jaar. Zij hopen op
voorkeur, zooals bij de verpachting van het noorder-
strand, daar hun levensonderhoud op de exploitatie
van hun parkeerterrein is gebaseerd.
Om prae-advies.

Avondschool Arbeiders-Ontwikkeling.
Door de Commissie van Arbeiders-Ontwikkeling is

in het gebouw Hoogeweg een avondschool opgericht
voor Ouderen. De heer Borst en Hofstra hebben zich
bereid verklaard om geheel zonder eenige vergoeding
les te geven. De kosten zijn heel gering en bedragen
alleen te uitgaven voor leermiddelen,. Gedurende 40
weken wordt er elke week één uur les gegeven. De
kosten aan zaalhuur bedragen daarvoor ƒ 35.—

.

Waar de Commissie niet over geldmiddelen beschikt
en ook de kosten van het lesnemen niet wil verhoogen,
vragen zij aan den Raad ontheffing van de zaalhuur,
of vermindering daarvan. Zij wijst op het belang van
deze cursus nu de cursus voor het vervolgonderwijs is
opgeheven.
Om prae-advies.

Stoeltjes Boulevard.
De heer Warnsink heeft wederom aangevraagd om

aan de Boulevard stoeltjes te mogen plaatsen, hoewel
de exploitatie het vorig jaar niet gunstig is geweest,
heeft de heer Warnsinck aan de finantieele verplichtin-
gen en alle verder gestelde voorwaarden trouw vol-
daan.
Onder dezelfde voorwaarden als verleden jaar stel-

len B. en W. den Raad voor hem wederom vergunning
te verleenen tot deze exploitatie en hem een strook
van het wandelpad van den Boulevard daarvoor at te
staan ter breedte van één Meter en ter lengte van
hoogstens 200 meter.
Het begin punt zal zijn tegenover de villa Dolly en

Eveline en verder noordwaarts.
Wordt goedgekeurd.

CARNAVAL IN VELE PLAATSEN. — 3 MAART
Bal ~ Masqué

IN „MONOPOLE" — FEESTVERLICHTING.

Na de botsing.
Bij een autobotsing op 6 Augustus 1933 is een lan-

taarnpaal gesneuveld aan de Boulevard Barnaart. De
autobestuurder H.W.D. uit Haarlem was niet geneigd
de kosten te vergoeden van de schade door hem ver-
oorzaakt niettegenstaande zijn schuld duidelijk was be-
wezen. B. en W. hebben aangevraagd tegen hem een
rechtsvervolging in te stellen. Gezien de verklaringen
adviseert Mr. Simons, gemeente-advocaat, gunstig.
Door Ged. Staten is deze proces-voering goedge-

keurd. De totaalkosten van de vernieling bedragen
ƒ 126.—.

Een Lunapark in Plan-Noord te Zandvoort.
De heer Hommerson te Breda heeft wederom aan

den Raad het verzoek gericht hem toestemming te ver-

leenen in Plan-Noord een Luna-park in te richten ge-

durende den tijd van 14 Juli tot 19 Augustus. Hij wil
garandeeren een minimum bedrag van ƒ 5000.— aan
vermakelijkheidsbelasting. Dat verleden jaar het plan
niet is uitgevoerd kunnen worden, hoewel de Raad
haar toestemming daartoe had verleend, kwam door de
weigering voor den verkoop van bier. Thans meent de
exploitant, dat ook zonder bier-verkoop een goede ex-

ploitatie mogelijk is, als gezorgd wordt voor een goede
reclame en attractie-avonden. De aanvrage gaat verge-

zeld van een reeks vermakelijkheden, waaronder een
Wembley-attractie ter lengte van 80 meter, dat allerlei

vermaken bevat, eigen orkesten heeft en plaats biedt

aan een paar duizend bezoekers. Bovendien zijn er nog
allerlei andere vermakelijkheden, waaronder de aller-

nieuwste uit het buitenland. Alleen voor verlichting zul-

len op het terrein 5000 lampen gemonteerd worden. In

het geheel kan gerekend worden, dat in het bedrijf

1500 man werkzaam is. Voor het zakenleven van Zand-
voort's neringdoenden wordt ook dit een groot voor-

deel geacht, daar die' personen gedurende dien tijd

toch hier gevestigd zullen moeten zijn.

M£mS frSn&Sww

Nougat Eieren
met slagroom

BANKETBAKKERIJ TH, THOMAS
HALTESTRAAT 13 — TELEFOON 171

De Wolbaai
Schoolplein 4 h. Willemstr.

Heden laatste week van onze

Groote Uitverkoop
Profiteert nog van
onze Spotaanbiedingen

Heeft U al eens onze Sprits geprobeerd
10 cent per ons

En onze nieuwe Biskwie van Kwatta
27^ cent per Yz pond

Prijaa Bruine Boonen 10 et per pond

Keg's verpakte Levensmiddelen.

Kremers Koffie en Thee
Kent II ook al onze Globe Thee van

25 en 28 et per ons

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

Het voorjaar is in aantocht,

dus is het nu tijd om alles

eens te laten nazien!!
BIJVULLEN en OVERTREKKEN

van MATRASSEN
(Zoo noodig in een dag thuis)

Alle monsters behangselpapier, waaronder
R. en D. ter inzage. Vraagt onze uitgebreide

monstercollectie voor uw vloerbedekking

als Matten, Loopers, Tapijten, Zeilen, o.a

Feltex enz. —• Het aangewezen adres hier

ter plaatse voor uw Zonneschermen.

Gaat gij verhuizen hel dan eerst
even Telefoon IMommer 296 op

L, BalledUX, »» Haltestraat 79

Behanger - Stoffeerder - Beddenmaker

U denkt maar aan Waterdrinker
wanneer U Nieuwe IVleubelen

noodig heeft want dat is het
goedkoopst en ruim gesor-
teerd adres.

Een greep uit de voorraad :

4 Stoelen, 2 Crapeauds, veerend, bekleed met
moderne moquets, vanaf ƒ 44.90

Tafel met 2 uittrekbladen (massief blad) „ 11.50

Salontafels, met kruisverbinding „ 5.90

Eiken Linnenkast, met ovale spiegels „ 29.75

Divans met moderne Weefstof vanaf „ 7.50

Eiken Hokkertjes „ 0.85

Voetenbankjes, per paar „ 1.25

12 els Tapis Beige Karpetten „ 6.90

Schilderstukken, per paar met zware lijsten .

.

„ 7.50

3 dcelige Bcdstellen, vanaf „ 14.50

Klapbed met gezondheidsmatras, Bedstel met
kussen, ombouw compleet „ 27.50

Verder Haardfauteuils, Eiken Ledikanten, Gezondheids
matrassen en alle soorten meubelen.

Zandv, Meulkihal - Brugstraat 17

Ie soort Pindakaas
per pot 17 et

J. G. NIJHÖiS
GROOTE KROCHT 32 - TELEFOON 370

Uw Horioge,
Ê€lok of

Wekker stuk F
Ga dan naar een 1e klas
Reparatie-inrichting.

Spoedig en Billijk. Alles onder garantie

H. MARTIN - Pakyeldstraat 8-10

De schiterende verlichting alleen wordt in het druk-
ke seizoen een reclame voor Zandvoort geacht.

B. en W. zullen hierover nader advies uitbrengen.

Strandpachters en Zuiderbad.
Op voorstel van den heer Druijl wordt het agenda-

punt 27, de behandeling van het Rapport der Strand-
pacht commissie het eerst behandeld
De heer Geers heett waardeering voor het werk, dat

is verricht. Toch meent hij, dat deze commissie niet
geheel is geslaagd, daar tot geen definitieve oplossing
is gekomen. Hij herinnert er aan, hoe hij reeds in 1926
voorstellen heeft gedaan, om het bestaande volksbad
te verbeteren om daardoor de chaos op het strand te
beteugelen.
Toen werd hem als antwoord gegeven, dat zoo iets

een oneerlijke concurrentie met de strandpachters zou
zijn.

Hij vraagt dan, hoe het nu wel is. Verder wijst hij

op de zware lasten der exploitanten door de vermin-
derde koopkracht der bezoekers. Op het strand doen
zich de crisis omstandigheden zeer zwaar voelen.
Als voorbeeld, om zijn beweringen te staven, dat

pachtverlaging billijk geacht kan worden, haalt hij aan,
dat de huur der gemcentewoningen ook verlaagd is,

hoewel de exploitatie het niet kon lijden.

Toen stond de geheele bevolking toch ook voor de
belangen van een klein deel daarvan.
De heer Koning had niet gedacht, dat de verandering

van het volksbad een inrichting zou brengen, zooals nu
het Zuiderbad geworden is. Hij is overtuigd, dat dit

schade aan verschillende strandpachters toebrengt.

En door de reclame van gemeentewege en ook, omdat
de bouw is voltooid tijdens de loopende pachttermijn.

Hij had gehoopt, dat althans van een kleine tegemoet-
koming gesproken zou zijn.

De heer Bolwidt wijst er op, dat reeds in 1932 de
koopkracht van het publiek verminderd is. Ook is ge-

zegd, dat het Noorderbad zooveel schade aan de ge-

meente bracht. Later was het het Casino.
Hij verklaart zich bereid, mede te willen werken aan

pachtverlaging uit crisis oogpunt bezien, maar zou
daaraan willen verbinden een herschatting van de
waarde der strandterreinen, daar sommigen te veel, an-

deren te weinig betalen.
Verder zou hij een vaste regeling van de consumptie

prijzen willen zien.

Ook Wethouder Slegers is teleurgesteld over de eind
conclusie van het rapport. Hij is er van overtuigd, dat
het Zuiderbad in de strandexploitatie een groote rol

speelt. Hij verklaart zich voer een tegemoetkoming.
Verder geeft hij als zijn meening, dat het Zuiderbad

wel financieel, maar uit zedelijkheidsoogpunt niet aan
de verwachtingen beantwoordt.

Hij wil een verdeeling van het strand in groepen over-

wegen, daar hij er van overtuigd is, dat het verkeerd
loopt met de exploitatie, als door gegaan wordt zooals

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :
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Burgem. Engel bertstraat 40 Zandvoort

nu. Doorgaan zal veel ellende geven.
De heer Eltfers ontzegt den heer Slegers het recht,

de zedelijkheid bij deze kwestie te betrekken, tenzij

de heer Slegers bewijst, wat hij beweert.
Hij bestrijdt het gezegde, dat het Zuiderbad bijzon-

dere vrijheden zou genieten.
Zeker komen er wel eens excessen voor, vooral bij

groote drukte, maar daarvoor wordt gewaakt, over het
geheele strand.
Wat het tegenrapport van de strandpachters betreft

meent hij, dat deze een verkeerde adviseur hebben ge-

had.
De meest eenvoudige inlichtingen wenschte men niet

aan de commissie te geven b.v. het aantal stoelen, dat

op het strand in exploitatie is.

Men verdedigde zich van de zijde der strandpachters
daarmede, dat men een concurrent geen inzage van
boeken gaf.

Alsof een gemeente een concurrent kon zijn in haar
raad van haar ingezetenen .

Meer ziet hij 'in de kwestie van het Zuiderbad de

kwestie van het al of niet geboren Zandvoorter zijn,

het recht hebben op het strand. Hij acht het Zuiderbad
in het belang van de geheele gemeente
Verlaging van pacht zou, op een behoorlijke basis

alleen kunnen geschieden na inzage der boeken.
Hoewel hij vreest, dat het geen bevredigende oplos-

sing zal geven voor alle strandpachters, gelooft hij toch

ook, dat een waardeverdeeling van het strand aan een

groot deel van de bezwaren tegemoet kan komen.
De heer Van Rijnberk wijst er ook op, dat geen in-

zage van bescheiden verkregen kon worden. Toch zou

hij een onderzoek wenschen, maar door gebrek aan be-

wijzen, kon men daartoe niet komen.
Hij ziet in het Zuiderbad een lokvogel voor Zand-

voort en een baanbreker voor een betere organisatie

bij de zeebaden.
De heer Geers wil nog eens pogen de onderhandelin-
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IN „MONOPOLE" Stationsplein — ATTRACTIES.
gen in goede banen te leiden en daarvoor de commissie
nog met eenigc leden aanvullen.
Wethouder Slegers steunt dit voorstel, daar blijkt, dat

beide partijen niet bevredigd zijn.

De heer Druijt is tegen aanhouden. De raad moet
vertrouwen hebben in de door haar ingestelde commis-
sies.

Wethouder Molenaar meent, dat de ingediende rap-
porten te uitvoerig zijn, om in enkele dagen grondig
bestudeerd te worden.

Het tegen rapport van de Strandpachtcrs is pas ceni-
ge dagen geleden binnengekomen, het rapport van de
commissie eerst Zaterdag.
De heer Fitters meent, dat aanhouden geen nut heeft

daar de gewensehrc gegevens toch niet verstrekt wor-
den.

D*.' heer Van der Moolcn is wel voor aanhouding, als
de strandpachtcrs bereid zijn, hun houding te wijzigen.
Ten slotte wordt besloten de verdere bespreking van

het rapport aan te houden, nadat op voorstel van den
heer EIt-icrs besloten is, alleen het advies van de com-
missie later dan te behandelen en geen nieuws kwesties
ot opdrachten daaraan verbonden worden.

Loonen vcor losse werklieden.
Naar aanleiding van het feit, dat de loonen van de

losse werklieden in dienst bij de gemeente hooger is

dan het collectief contract, hebben B. en W. aan de
Raad het voorstel gedaan om tot verlaging van deze
loonen over te gaan. De commissie van Sociale Zaken
wenscht ook overeenstemming in loon volgens het col-
lectief contract.
Op voorstel van den heer Van Rijnbcrk wordt dit

voorstel aangehouden.

Schoonheidscommissie.
Daar men nog niet weet, hoc de heer Zwicrs zich

zijn werk denkt en daar hij hoopt op gemeenschappe-
lijk overleg bij de uitvoering van het uitbreidingsplan
van de gemeente, wordt op voorstel van den heer
Elffers dit agendapunt tot een volgende vergadering
uitgesteld.

Noorderstrand.
Met de stem van Wethouder Molenaar tegen wordt

het tarief van het dagkampeeren aan het Noorder-
strand gebracht van ƒ 0.20 op ƒ 0.25. De inning der
kampeergelden of de verpachting daarvan zal nader ge-
regeld worden.

Coupon-belasting.
Volgens voorstel van de Finantiecle Commissie stel-

len B. en W. aan den Raad voor te besluiten de Cou-
pon-belasting op de aan rechthebbenden op de coupons
te betalen rente in te houden.
Wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Administratie Werkverschaffing.
B. en W. stellen den Raad voor den heer F. Bus tij-

delijk ambtenaar bij de Werkloosheidsdienst opnieuw
voor drie maanden in deze functie te benoemen. De
hulp in administratie bij Steunverleening en Werkver-
schaffing kan nog niet worden gemist en B. en W. ach-
ten nauwkeurigheid noodig om geen kans te loopen de
Rijkssubsidie geheel of gedeeltelijk te verliezen. Het
salaris zal bedragen ƒ 20Ö.—• per maand.
De voorzitter meent, dat twee maanden voldoende is.

Met het oog op het vele werk, meent Wethouder
Slegers, dat de gevraagde drie maanden beslist noodza-
kelijk zijn.

De heer Geers meent, dat het een vooruitloopen op
het rapport van de commissie is.

Besloten wordt de benoeming te doen geschieden
voor drie maanden.
Grondverkoop.
De heer Suerink had aangevraagd grond te mogen

koopen naast het parkeerterrein aan het eind van de
Brederodestraat.
De heer Van der Werff is er niet voor met het oog

op het uitbreidingsplan.
De heer Groen wil echter zoo spoedig mogelijk ver-

koopen.
In principe wordt tot den verkoop besloten, maar

voor nadere beslissing wil men eerst zien hoeveel grond
gekocht zal worden en wat men op die grond denkt te

bouwen.
Voorbereidend Onderwijs.
Op haar verzoek is aan mej. A. C. M. Craenen ont-

slag verleend uit haar betrekking als onderwijzeres bij

het Voorbereidend Onderwijs. B. en W. stellen voor
om geen nieuwe leerkracht bij dat onderwijs te benoe-
men, maar voorloopig de werkzaamheden op te dragen
aan de volontairs bij dat Onderwijs in functie. De meer-
derheid van de Commissie van Bijstand is echter van
meening, dat wel een nieuwe leerkracht moet worden
aangesteld.
De heer Druijt meent, dat deze school niet heeft het

karakter van een bewaai school maar voorbereiding
geeft voor het l.o. en heel goed in haar taak voorziet.

Daarom wenscht hij een volledige leerkracht.

De voorzitter wijst er op, dat bezuiniging gewenscht
is, daar voor de volgende begrooting vaststaat, dat een

tekort van ./ 41.000 tot / 69.000 gevonden zal moeten
worden.
De heer Geers wijst er op, dat de tijdelijke hulp, die

men op 't oog heeft, reeds lang met het vak vertrouwd
zijn.

Ook Wethouder Molenaar verzekert dat de goede
gang van zaken gewaarborgd is.

Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met
tien stemmen voor en drie tegen.

Toelage om pensioenbijslag afgewezen.
Daar Mej. E. Broerstra meent, dat haar pensioen te

gering is om voldoende in haar levensonderhoud te

voorzien heeft zij aan het gemeentebstuur een toelage

op dat pensioen verzocht.' B. en W. meenen echter,

dat haar pensioen voldoende geacht kan worden. Ook
de Commissie van Bijstand adviseert niet aan het ver-

zoek te voldoen.
De heer Elffers meent, dat men bij het nemen van

"het raadsbesluit de gevolgen niet heeft overzien.

Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met
tien stemmen voor en drie tegen.

Verpleging bij besmettelijke ziekten.

Door B. en W. wordt aan den Raad voorgesteld met
de Gemeente Haarlem een gemeenschappelijke rege-

ling te treffen, wat de barakruimtc betreft. De inspec-

teur van de volksgezondheid in Noord-Holland vindt

dit een aanbevelenswaardig plan. Ook de Commissie
van Bijstand adviseert gunstig. B. en W. stellen voor
in beginsel tot deze overeenkomst te besluiten. Waar
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te drie winkels te doen inrichten. B. en W. mcencn,
dat er gestreefd moet worden naar rust in de exploi-
tatie van 't Zuiderbad, dat de bouwkosten niet zwaar-
der belast moeten worden en het reeds goed gekeurde
raadsbesluit van 4 Juli 1933 in uitvoering moet v/orden
aangehouden tot nader bericht. Een en ander geschied
in overleg met de besturen van de Hanze en de Zandv.
Handelsvereeniging.
Wordt aangenomen.

Wedstrijden O.S.S.
Voor de wedstrijden van O.S.S. zal de gemeente vol-

gens voorstel van B. en W. een medaille beschikbaar
stellen.

Wordt goedgekeurd.

Geen wijzigingen in de Belastingheffing.
B. en W. stellen den Raad voor voor den dienst 1934-

1935 geen veranderingen te brengen in de belastinghef-
fing of in het aantal te heffen opcenten. Deze zullen
dus blijven voor de gemeentefonds-belasting 65 op-
centen en voor de vermogensbelasting 50 opcenten.
Eveneens zal geen verandering gebracht worden in

de classificatie en zal Zandvoort geplaatst blijven in
de derde klasse.
Wordt goedgekeurd.

Zandvoortsche duinen en Gooische verordening.
De Gooische verordening voor het beschermen van

het natuurschoon is door een vonnis van den Hoogcn
Raad bekrachtigd. B. en W. stellen voor om de voor
onze gemeente ontworpen verordening, waaimede men
nog geen proef heeft durven nemen in te trekken en te
vervangen door de Gooische verordening, waardoor op
eenvoudige wijze het zelfde wordt bereikt als men in
de eigen ontworpen verordening had gedacht te kun-
nen bereiken. Namelijk een beperken van het afgra-
ven der duinen en een voorkomen van het daardoor
beschadigen van natuurschoon.
Wordt goedgekeurd.

Gemeente Vroedvrouw.
Na de geplaatste oproep hebben zich voor de vacan-

te betrekking van gemeente-vroedvrouw — salaris per
jaar ƒ 1000 — vier en dertig sollicitanten aangemeld.
De door B. en W. opgemaakte voordracht van twee

personen vermeldt de namen van Mej. G. Bokma,
Zandvoort en Mej. T. Jonker te Amsterdam.
Benoemd wordt mej. Bokma.

Rondvraag.
De heer Padt vraagt spoed met de bestrating van

Boulevard en Brederodestraat.
Maatregelen zijn reeds getroffen wat werkkrachten

betreft, zoo deelt Wethouder Slegers mee. Ook wordt
overleg gepleegd met den heer Zwiers over een nieuw
voetbalveld voor Z.V.V. Zandvoort.
De heer Paap vraagt naar het afsnijden van het water

en de achterstand van huurschuld bij de gemeente-
woningen.
De voorzitter stelt er prijs op, daar in het openbaar

iets van te vertellen.

Tot nu toe zijn er zeven en twee dus in 't geheel ne-
gen personen afgesloten.
De heer Groen legt een verklaring af over de moei-

lijkheden met de werkverschaffing en waarbij door
hem de gemeente Haarlem genoemd is. H2J had be-
doeld: andere gemeenten.
De heer Geers informeert naar de inschrijvingen voor

de vuilnisbelt en wethouder Slegers geeft daarop als

toelichting, dat door een vijftal van de laagsten, niet
de laagsten, is geloot.
Daarna gaat de vergadering over in besloten zitting.

ZANDVOORT HET TERREIN VAN EEN
SMOKKEL-AFFAIRE.

Een goede vondst van de ambtenaren.
In verband met de hooge invoerrechten bestaat er

een levendige smokkelhandel met België.

Een der artikelen, waaraan het meest te verdionen
is voor den smokkelaar is wel spiritus.

Reeds lang was het bekend, dat er een levendige
smokkelhandel in dit artikel was ontstaan. Men hield
nauwlettend toezicht en na veel zoeken en lang speuren
kwam men tot de overtuiging, dat deze smokkelhandel
over zee gedreven werd.
Van toen af werd de geheele kust door de ambtena-

ren scherp in het oog gehouden. Reeds eenige maan-
den wisten we, dat vooral de kust onder Zandvoort
scherp in het oog werd gehouden.
De lange, eenzame afstanden op ons strand met daar-

achter de dicht bevolkte streek en de groote steden
was als smokkelterrein dan ook uitstekend geschikt.

Temeer, daar ook het onbetreden gebied van de Wa-
terleiding tusschen Zandvoort en Noordwijk een bijna
volkomen eenzaamheid waarborgden.
Ons was een en ander reeds geruimen tijd bekend,

maar we mochten er geen gebruik van maken terwijl

nadere inlichtingen niet waren te verkrijgen. Maar het
spieden met argusoogen van de ambtenaren heeft deze
week toch een prachtig resultaat opgeleverd. Deze
week werden op onze kust een tweetal vaartuigjes ge-

signaleerd, wier toeven op zeer verdacht voor kwam.
De waakzaamheid der ambtenaren werd verdubbeld

en de betoonde activiteit gaf een schitterend resultaat.

Bij een speurtocht langs het strand werden bij paal
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70 een achttal blikken gevonden. De inhoud was Bel-
gische spiritus.

Nu werd de wacht verdekt opgesteld, omdat men
hoopte, dat de smokkelaars hun smokkelwaar zouden
komen halen, Vooral 's nachts werd trouw gewaakt.
De smokkelaars daagden echter niet op en daarom

besloten de ambtenaren, de bussen maar in beslag te

nemen.
Voor dat men daartoe overging werden eerst in de

omgeving steekproeven genomen. Die onderzoekingen
brachten een verrassend resultaat. Er werden niet min-
der dan een dertigtal bussen onder het zand van het
strand bedolven gevonden .

Er waren 22 bussen opgespoord elk met een inhoud
van 40 liter en 11 bussen met een inhoud van 20 liter.

Bij elkaar dus een slag, waarbij een paar duizend liter

spiritus werd buit gemaakt.
De spiritus is van 96 %, een zeer hoog gehalte en als

de smokkeltruc gelukt was, zou men aan accijnsontdui-

king een bedrag van ƒ 8000 verdiend hebben.
Waar bij paal 70 ook een zeer lang touw gevonden

werd, vermoed men, dat de bussen aan dit touw eerst

in zee werden neergelaten en later opgehaald.
Een tegenslag voor de smokkelaars. Nu werd het ge-

vondene per wagen naar het dorp gevoerd en daar
veilig opgeborgen. Een drietal wagens waren voor het
vervoer noodig. Maar tevens is bewezen, dat met
smokkelen groote sommen gemoeid zijn.
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tafelkleeden. kapstokkleeden, schoorsteeiïloopers,
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Dankbetuiging

Ondergeteekenden betuigen
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NIEUWS VAN DE ZANDVOORTSCHE SCHAAK-
CLUB.

Simultaanseance Justus Meyer.

Op Woensdagavond, 28 Februari a.s., om 8 uur pre-
cies, geeft de heer Justus Meyer een simultaanseance
voor leden en genoodigden van de Z.S.C., in het club-
lokaal Groote Krocht 20 b alhier. Voor schakers be-
hoeft de heer Meyer geen introductie. Ieder herinnert
zich nog wel, dat hij jarenlang uitkwam voor het eerste
tiental van het sterke V.A.S..; en ieder, die in het
schaakleven belangstelt, weet, dat hij tegenwoordig

deel uitmaakt van het tiental der Effektcnbeurs, dat
o.a. jaarlijks een internationalen wedstrijd (tegen een
Engelsch tiental) speelt. Door den gevariëerden, com-
binatierijken speeltrant van den heer Meyer kunnen
fraaie, afwisselende partijen verwacht worden.

Gratis toegang voor ieder.

Het bestuur der Z. S. C, dat steeds de propaganda
voor het schaakspel ter harte neemt, heeft besloten,

ook deze séance wederom gratis toegankelijk te stel-

len voor iederen belangstellende. Kijkers zoowel als

deelnemers zullen op 28 Februari in het clublokaal wel-
komzijn.

Borden en stukken medebrengen s.v.p.

Met het oog op het beperkte matricel der club ver-

zoekt het bestuur de deelnemers zooveel mogelijk hun
eigen bord en stukken mede te brengen. Bij de overi-

gens uitstekend geslaagde, onlangs gehouden simul-
taan-séance van den heer Katan, konden enkele aan-
wezigen, door gebrek aan borden, niet mcdespelen en
het bestuur der Z.S.C, wenscht dergelijke teleurstel-

lingen ditmaal te voorkomen.
De Zandvoortsche Schaakclub wekt reeds thans alle

schakers van Zandvoort en omgeving op, den avond
van 2 8 Februari a.s. voor deze simultaan-séance te re-

serveeren.

Het eerste nummer van het orgaan van de Zand-

voortsche Schaakclub is verschenen en bevat het club-

nieuws van de vereeniging. Medewerking aan dit eerste

nummer verleende o.a. Verdonck en Katan.
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Neem nu een besluit en gaat 3 MAART naar het

Bal-Masqué
IN „MONOPOLE" Stationsplein TWEE ORKESTEN

WIJZIGINGEN IN HET AMBTENAREN-
REGLEMENT.

Volgens aanschrijven van Geel. Staten worden door

B. en W. de volgende wijzigingen in het Reglement
voor de Ambtenaren in dienst der gemeente voorge-

steld.

Een ambtenaar, dien een ambts of dienstwoning is

aangewezen, onthoudt zich van het uitsteken of hij-

schen van andere dan nationale of oranjevlaggcn.

Van het uiterlijk aanzien, ook van het daarbij be-

hoorendc erf, mag niet blijken van de politieke gezind-

heid van den ambtenaar of zijn huisgenootcn.

Het is den ambtenaar verboden in dienst of bij het

gekleed gaan in uniform insignes of andere onderschei-

dingstcekencn of andere uniformklcedingstukkcn te

dragen, voor zooverre die niet door het bevoegde ge-

zag zijn verstrekt of voorgeschreven.
Ambtenaren in Rijksdienst moeten daarvoor even-

tueel vergunning hebben volgens het bepaalde in Art.

50 van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement.

Wat de vrouwelijke ambtenaar betreft wordt de vol-

gende wijziging voorgesteld.

De vrouwelijke ambtenaar, die in het huwelijk treedt

wordt met ingang van den dag van haar huwelijk af

eervol ontslagen, 'behalve wanneer de betrokkene den

vijf en veertigjarigen leeftijd heeft vervuld of wanneer

de werkzaamheden verricht w-orden in de echtelijke

woning of in een localiteit, welke binnenshuis gemeen-

schap ' heef t met die woning en bij speciale gevallen,

door het bevoegd gezag bepaald.

Bij de toepassing van het art. 55 a wordt met de

vrouwelijke ambtenaar, die in het huwelijk treedt, ge-

lijk gesteld de vrouwelijke ambtenaar, die in concubi-

naat gaat leven.

Bij ontslag wegens verandering van dienstvak, zal

in de eerste plaats voor zoodanig ontslag in aanmer-

king komen de gehuwde vrouwelijke ambtenaar, tenzij

zij kostwinster van het gezin is.

Aan den ambtenaar kan eervol ontslag worden ver-

leend op grond van revolutionaire gezindheid.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan

voorts eervol ontslag worden verleend aan den ambte-

naar, die lid is van een vereeniging, waarvan de voor-

zitter van den raad der Ministers verklaard heeft, ver-

boden te zijn uit Staatsbelang.

Ook het steunen of op eenigerlei wijze medewerking

verleenen aan actie, die van zoo'n vereeniging uitgaat,

zal ontslag ten gevolge hebben.
Gelijke bepalingen gelden voor de gemeente werklie-

den.

SCHOONHEIDSCOMMISSIE.
De heeren Plate en Friedhof, leden van de Schoon-

heidscommissie, hebben naar aanleiding van de be-

noeming van den heer Zwiers tot technisch-aesthetisch

adviseur van de gemeente gevraagd, hoe de raad zich

de werkverdeeling heeft ingedacht.

Zij meenen, dat de benoeming van den heer Zwiers

hun arbeid raakt.
, r.

Van het antwoord op de gestelde vraag zal arnan-

gen, of genoemde heeren zitting in de Schoonheids-

commissie zullen blijven nemen voor Zandvoort.

GEMEENTEGROND.
De heer H. G. Bcrnard te Heemstede bouwt voor

rekening van den heer M. J. F. Hoois te Heemstede

een perceel aan de Zandvoortsche laan 175.

Voor afscheiding van het terrein is in het plan een

muurafscheiding ontworpen, maar daarvoor is het noo-

dig, dat ongeveer 50 M2 gemeentegrond aan het erf van

het perceel wordt toegevoegd.

B. en W. stellen den raad voor om de gevraagde

grond in huur af te staan tegen de daarvoor vastgestel-.

de voorwaarden.

O.S.S.

Naar wij vernemen wordt de directeur van de Gym-
/nastiekvereeniging O.S.S. met welwillende medewer-

king van de Zandvoortsche Muziekkapel om kwart

voor acht van de tram gehaald. Hierna in optocht naar

de zaal, alwaar hij officieel gehuldigd wordt.

ZANDVOORT'S OPERA KOOR OP TOURNEE.
Naar wij vernemen zal Donderdag 1 Maart a.s. met

met medewerking van bovengenoemd koor een opvoe-

ring worden gegeven van de opera Faust. Maar deze

keer zal 't zijn 'in 't Luxor Theater te Beverwijk. Het

vertrek van het koor is bepaald op kwart voor zes van

af de Oranjestraat, Garage Rinko.
Wij twijfelen niet of belangstellenden zullen dit met

genoegen vernemen. En zij, die de opvoering van Faust

te Zandvoort niet konden meemaken of andere die "t

nogmaals zouden willen zien en hooren, kunnen dei

reis tegen zeer geringe prijs meemaken. Men leze de

advertentie van 'de firma Du Mée in ons blad er op na.

„DE UIL"
Op de laatst gehouden vergadering van het Maand-

blad „de Uil" is' met algemeene stemmen besloten „de

Uil" op te heffen. Na 'verkooping der bezittingen en
afbetaling der schulden bleef een bedrag groot ƒ 4.50

over, hetwelk aan het Zandvoort's Crisis Comité is

geschonken.

HOOG EN LAAG WATER
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zondag 25 Februari -12.11 12.48 8.09 8.44

Maandag 26 Fcbr 1-20 1.48 9.15 9.45

Dinsdag' 27 Februari 2.10 2.35 10.05 10.32

Woensdag 28 Febr 2.48 3.13 10.44 11.09

Donderdag 1 Maart 3.20 3.32 11.16 11.28

Vrijdag 2' Maart 3.50 4.04 11.46 12.02

Zaterdag 3 Maart 4.18 4.32 —.— 12.16

Zondag 4 Maart 4.45 5.02 12.28 12.41

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Sijtjc Jacoba: dochter van C. van Duijn

en W. J. Jans. *

GEHUWD: W. Bogaard en A. H. de Jong.

E. de Mes en L. B. Wolters.
OVERLEDEN: J. M. G. E. Scheurleer, weduwe van

Jb. Loos, oud 79 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN: J. Dorland van Am-

sterdam, Stationsplein 17 rood; Wed. J. Escherich van
Haarlemmermeer Stationsstraat 13; Mevr. M. Kreuven
Mees uit het Buitenland Wikkelaan 10.

% Veilinggebouw

.¥ DE
I WITTE
ZWAAN

Brugstraat 1-17 - Telef. 464
DIR. WATERDRINKER

Houdt in begin Maart een VEILING van een
PARTICULIEREN INBOEDEL. Goederen voor
deze veiling kunnen nog ingebracht of desverlangd
gehaald worden. Belast zich ook voor het veilen van
complete inboedels. Inlichtingen worden gaarne ver-

strekt. DAGELIJKS GEOPEND.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 25 Fcbr. v.m. Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 25 Febr. v.m. 10 uur Ds. P. VAN DER VLOED
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 25 Febr. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
3e lijdenszondag. Voorbereiding H. A.

n.m. 5 uur: PREEKLEZEN.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 25 Febr. n.m. 7 uur: Ds. N. PADT.
JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL

Zondag 25 Febr. n.m. 7 uur: Dr. A. J. VAN LEUSEN.
KINDERDIENSTEN

12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaa-rschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof

en lijdenspredicatie
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag lof ter eere van de H. Jozef,

Vrijdag 7.30 uur Gezongen H. Mis; 7 uur lof ter eere
van 't H. Hart.

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 2 Maart Middagdienst 5 uur.
Zaterdag 3 Maart Einde v.d. Sabbath 6.20 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

JONGERENKRING.
Hedenavond spreekt in den Jongerenkring de heer

A. Elffers over „Zelfcritiek"

Morgen worden zoowel de dienst in de Brugstraat
als de Jeugddienst in de Oude Bewaarschool 's avonds
om 7 uur gehouden.

OPENBARE VERKOOPING.
Mr. M. Slingenberg en J. van Munster van Heuven

zullen op Dinsdag 6 Maart, des nam. 2 uur in café

„Welgelegen" publiek verkoopen: Een heerenhuis aan
de Haarlemmerstraat no. 24 alhier.

„ER KLOPT IETS NIET"
Met bovengenoemd bekend tooneelstuk komt het

tooneelgezelschap Mols—De Leeuw, Vrijdag 9 Maart
in „Monopole".

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 12 tot en met 17 Februari werden

29 Kuip- en 317 douchebaden genomen.

KINDERKOOR „ZANGLUST"
Leider Jacob Hamel.

Eerstvolgende repetitie a.s. Zondag 10.15 uur in Zo-
mcrlust.

Maak Uw
TREFKANS

rooter
i ©

door 'ff Advertentie
Zandvoort's Weekbladin

DE ZANDVOORTSCHE IJS RECEPTEN-
DOKTER.

De heer Wolft, geen onbekende in ons dorp, kan-
buiten zijn beroep als Banketbakker ook nog roemen
op het maken van recepten voor de bereiding van ijs-

soorten.
Vele dankbetuigingen mocht de heer Wolff dan ook

ontvangen o.a. uit Zandvoort, Velsen, IJmuiden, Flaar-
lem en MeppcL

BOLLENTEELT IN PLAN NOORD.
Door den heer C. Kerkman, Burg. Beeckmanplein 2'

is aangevraagd een terrein van de bevloeiingsveklen.
Kerkman wil dat terrein gebruiken voor den teelt van
dahlia's, omdat het terrein in de Schelpendel, dat hij

vroeger in gebruik had, hem was opgezegd.
De dienst van P. W. maakt bezwaar omdat deze ter-

reinen noodig zijn als bassins bij hoogen waterstand
in de riolcering.

B. en W. stellen voor aan het verzoek te voldoen,
maar daaraan de voorwaarde te verbinden, dat de ge-
meente het recht behoud genoemde gronden, die een
oppervlakte beslaan van 375 M-, bij hoogen waterstand
in de rioleering onder water te mogen zetten.

KAMPEEREN NOORDERSTRAND.
B. en W. stellen den raad voor de tarieven voor het

dagkampeeren aan hc't Noorderstrand te verhoogen
tot ƒ 0.25 per dag. Daarvan zal dan ƒ 0.20 aan de ge-
meente afgedragen moeten worden. Thans is het tarief
ƒ 0.20 per dag, waarvan de ophaler ƒ 0.10 ontvangt.
Wethouder Molenaar is tegen de verhooging.
Wel kan hij zich vcreenigen met het voorstel, dat

ook door de commissie is gedaan, om het ophalen van
het kampecrgeld in één hand te stellen. Vooral, daar
het aantal pachters aan het Noorderstrand zich voort-
durend uitbreidt.
Een vraag is geopperd in hoeverre het aanbeveling-

zou verdienen het kampeerterrein bij inschrijving te
verpachten.

AANKOOP GROND.
De heer J. C. Suerink heeft aangevraagd de gemeen-

te grond te mogen koopen aan het einde van de Brede-
rodestraat nabij het parkeerterrein, dat daar is inge-
richt. De commissie van bijstand adviseert gunstig op
dit verzoek. Maar zij wil bepaald zien, dat eerst opge-
geven wordt, welke bestemming aan de terreinen
wordt gegeven en verder vastleggen, dat de verkoops-
prijs ƒ 10 per M 2 zal bedragen.

B. en W. gaan met dit voorstel accoord, maar willen
aan dit principe voorstel tot verkoop nog de opmer-
king toevoegen, dat het niet raadzaam geacht wordt
nu tot verkoop van die gronden over te gaan.

DE CHEQUE.
Zij was weduwe en verdiende voor zich en haar kind

juist genoeg om op een bovenkamertje met heel veel
moeite rond te komen. Zij was jong en mooi en zag er
in haar tailormade, al was het afgedragen, lief en aan-
trekkelijk uit. Ze had iets aparts, iets buitengewoon
zacht over zich, dat steeds weer indruk maakte en dat
haar voortdurend blootstelde aan de onbescheiden blik-
ken van hen, die in een vrouw weinig meer zien, dan,
een zich zelf ctaleerende koopvrouw.
Den laatsten tijd waren haar zorgen vermeerderd-

Haar kindje was ziek. De dokter schreef versterkende
middelen voor en verandering van lucht; het kind-
moest naar buiten.
Maar hoe zou ze dat kunnen bekostigen? Zij, die nau-

welijks genoeg verdiende om schamel 'te kunnen leven?
Ze nam 's avonds extra werk mee van 't atelier en zat
dan vaak tot heel laat op, maar dat leverde toch te wei-
nig op om de dure verpleging van het kind te kunnen
bekostigen. Hoe zou ze aan dat geld komen? Familie
had ze niet meer en alles van waarde had ze vroeger al
moeten verkoopen om in den schrijnenden nood te kun-
nen voorzien.
Dien dag was 't kind weer erger. Hoofdschuddend had

de dokter gezegd: „Moedertje, zoo gaat het niet langer..
Het kind moet naar buiten, daar alleen kan 't opknap-
pen. Doe 't nu want anders sta ik er niet meer voor in."
De dag op 't atelier was haar heel lang gevallen, maar

toen ze vrij was, scheen ze bang om huiswaarts te kee-
ren, terug te komen, alweer zonder hoop iets voor haar
zieke lieveling te kunnen doen.

Plotseling staat ze stil. Daar ziet ze hem weer, den
man, die haar maanden geleden had aangesproken, haar
had gevraagd mee te gaan. Hoe lang had hij toen ver-
geefsch aangedrongen en hoe beslist was zij toen blijven
weigeren. Zij leefde voor haar kind en zou er eerlijk
voor werken, zoo hard ze kon. Maar nu? Ze zag het
bleeke gezichtje, de groote lieve oogjes, die zoo smee-
kend haar konden aanzien. En nu de uitkomst? Het
sanatorium aan zee met de goede verpleging, de verster-
kende middelen! Zij zag haar kind weer gezond en vroo-
lijk door haar kamertje dribbelen. En toen. . . .?

Zij gingen eerst naar een cabaret, daarna noodigde
hij haar op een soupeetje. Hij stralend over zijn over-
winning nu ze had toegegeven. Hij zou 't goed met haar
maken. Hij wist van haar armoede en ze zag er zoo
sjofel uit. Ze moest zich wat beter kleeden en in een.
betere buurt gaan wonen. Hij kon zich dat alles best
permitceren.
Den heelen avond was ze stil geweest, maar daar lette

hij niet op, dat veranderde wel na enkele glazen cham-
pagne. Wat zag ze er toen allerliefst uit, met haar roode
wangen en stralende oogen!
Toen ze later den frisschen nachtwind weer om haar

hoofd voelde en zich door de verlaten straten naar huis
spoedde, kwam ze pas tot bezinning. Tranen van ver-
driet en spijt liepen over haar wangen. Rillend ver-
haastte zij haar tred en voelde een hevig verlangen naar
haar kind. Ze keek in haar taschje. Ja, de cheque was.
er nog. Nu kon haar lieveling naar buiten. Ze zou mor-
gen kleertjes koopen en hem wegbrengen naar zee. Ze
werd kalm, in het bewustzijn alles alleen voor haar kind
gedaan te hebben.
Vlug steeg ze naar haar kamertje. Daar stond op 't

portaal de buurvrouw, die in haar afwezigheid steeds-
voor het kind zorgde. Deze bracht haar naar haar eigen
voorkamer. Ze werd angstig en begreep niet, waar de
juffrouw over praatte, waarom ze niet dadelijk naar de
kleine kon gaan? Toen kon ze niet langer toeven, ze
snelde naar 't bedje. Daar lag het met de lijkkleur op 't

smalle gezichtje en een smartelijken trek om het lieve
gelaat, waarin de oogjes voor altijd gesloten waren.

Een paar dagen later bracht een zwarte wagen het
kind naar buiten en lag op een eenzaam zolderkamertje
een cheque tot een bal ineengefrommeld in een hoek
op den grond.
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VAN OSTADESTRAAT I

Groote Uitbreiding
Met ingang van

'aart
wordt bovenge-
noemde Garage

Verplaatst
naar het naast
gelegen perceel

Speciale Reparatie-Inrichting

Hierdoor kunnen wij U
nog eenige zeer voor-
deeiige Stallingen aan-

bieden*

Hoogachtend

A» J» Stevenhagen

aOft®—@«09MM9«&eG®eG&Q&®9999—o—

o

aa»c««»e—O»—991

DE ECHTE
VALENCIA PINDA
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NATUURLIJK ALLEEN BIJ VAN
Stationsstraat 6 - Telefoon 159
Van Vrijdag 23 Febr.—Zaterd. 3 Maart
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„Doe je mee aan die
prijsvraag van Philips

„Bi-Arlita" kruistocht
tegen de verspilling ?"

„Spreekt vanzelf: daar
kan je niets bij verliezen
- en ik heb zin in een
mooien prijs."

„Ik wou ook meedoen.
Bij wien haalde je het
formulier?"
„Bij

TECHNISCH BUREAU

A* A* Slootweg
Oranjestraat 9 - Tel. 360

VERPACHTING PARKEERTERREIN
Naar aanleiding van tic aanstaande nieuwe verpach-

ting van parkeerterreinen, hebben B. en \V. in (.verleg
met de Financicele Commissie het volgende ontwerp
samengesteld en den raad aangeboden.
De verpachting zal geschieden voor een driejaar-

lijkseh tijdvak.
Het college staat voor een openbare verpachting per

parkeerplaats tegen een totaal bedrag per jaar en dus
niet meer tegen een bedrag per afgegeven bon.
De meerderheid van het college meent, dat deze in-

schrijving beperkt moet blijven' tot ingezetenen.
De voorzitter wenscht de inschrijving ook toe te staan
aan personen buiten Zandvoort, mits zij, zoo noodig,
bij hun exploitatie gebruik maken van Zandvuortsch
personeel.
Het parkeergeld voor elke automobiel of motor

wordt gesteld op twintig cent per dag.
De verpachting geschiedt voor een geheel jaar. B. en

W. zullen, behoudens beoordecling van de personen
der gegadigden, verpachten aan de meest biedenden.
Om als pachter in aanmerking te kunnen komen,

moet men inwoner der gemeente Zandvoort zijn en als

zoodanig 1 Januari 1°34 zijn ingeschreven.
Bij het parkecren zal als bewijs van het bcwaarloon

een bon als bewijs van ontvangst afgegeven moeten
worden.
Het bcwaarloon bedraagt twintig cent per keer of

per dag van elke auto of motor.
Abonnementen mogen niet wrordcn verstrekt, tenzij

onder nadere goedkeuring van den raad.
De ontvangbewijzen zullen door B. en W. worden

verstrekt.
Een ander, dan de pachter, mag het gepachte par-

keerterrein niet cxploiteeren. Gedurende den tijd, dat
de pachter of zijn personeel op het parkeerterrein aan-
wezig is, zullen zij geen gebruik van alcohol mogen ma-
ken. Gedurende hun functie op het terrein zijn de pach-
ter en zijn helpers verplicht een linnen jas en uniform-
pet te dragen.
De pachtsom moet in drie gelijke termijnen vooruit

betaald worden en wel op 1 April, 1 Juli en 1 August-
tus van elke pachttijd.
De pachter zal zich moeten onderwerpen aan de con-

trole maatregelen, in te stellen door B. en W..
Bij overtreding der gestelde bepalingen kunnen B.

en W. de overeenkomst ontbonden verklaren, zonder

HET GOEDKOOPSTE ADRES VOOR MEUBELEN m
EN AANVERWANTE ARTIKELEN IS STEEDS ü

Brederodestraat 58
- 3e huis van de Paradijsweg -Bartels

ii

STANDPLAATS VOOR IJSKARREN.
Voor het nieuwe seizoen zal wederom een openbare

verpachting van de standplaats voor ijskarren plaats
vinden .

De tijd van verpachting zal gedurende een tijdperk
van drie jaren zijn.

De Fin. Comm. wenscht echter de plaatsen door den
raad aangewezen te zien, maar de beslissing omtrent
de pachters aan B. en W. over te laten.

B. en W. vereenigen zich met dat advies en willen de
-voorwaarden, zooals die een vorige periode hebben ge-

golden, ongewijzigd handhaven.
B. en W. zullen dus overgaan tot openbare inschrij-

ving onder nader te definieeren ingezetenen der ge-

meente.
In gesloten inschrijvingen zullen de jaarlijksche pacht-
sommen aan den raad moeten worden overgelegd.
De volgende standplaatsen worden verder aangewe-

zen. Op het Tramplein een ijsbar. De volgende stand-
plaatsen mogen hoogstens een afmeting hebben van
drie bij twee meter. Een op het Kerkplein, een bij den
afrit van het Kurhaus, zes op den boulevard Paulus
Loot, een aan de dr. Gerkestraat bij den gashouder,
een bij de Zoutmanstraat, een bij de grens van Bloe-
mendaal, een nabij Noorderstraat, een bij den drie-

sprong te Bentveld en een op den hoek Kostverloren-
straat-Tol.
De voorwaarden zijn ongeveer gelijk aan die van de

pachters van de parkeerterreinen.
De plaatsing van de ijskar zal moeten geschieden op

aanwijzing van de politie.

De betaling moet geschieden in twee termijnen. Bij

den aanvang van het pachtjaar, 1 April 1934 en op 15
. Juli 1934.

HET PLAN DE MAN.
Door de Zandvoortsche Afdecling van de S.D.A.P.

hield de heer Sluizer in Ons Huis een propaganda le-

zing over het Plan de Man. De vergadering stond on-
der leiding van den heer A. J. van der Mooien.
De heer Sluizer liet zich hooren als iemand, die een

frissche kijk heeft op de Partij en haar leven en nam
voor eigen fouten, zooals hij die in de organisatie zag,

geen blaadje voor de mond.
Zijn helder betoog zal niet nagelaten hebben, een

diepe indruk op zijn hoorders gemaakt te hebben, al

kreeg men over het Plan de Man zelf niets te hooren.
In een volgend nummer hopen we het verslag van

deze vergadering te kunnen plaatsen .

U wilt LEEREN AUTORIJDEN met
ONDERRICHT opdat U niet met Uw
wagen HULPELOOS blijft STAAN?

Dan naar

:

Garage „Stationsplein"
Telefoon 340 Zandvoort

LAM PEKAPPEN
Ontvangen groote sorteering

ailes tegen 3TADSPRMZEN
GRATIS OPHANGEN
Komt U eens kijken?

GLOEILAMPEN
|

Peer lampen 10 tot 50 kaars 34 et 1
Halfmat 75 kaars 60 et £
Halfmat 100 kaars 65 et

Spaarlamp verbruikt 1 cent per nacht . . 55 et

Kogel, kaars, mignon 55 et

Alles met 3 maanden garantie

Verder alle soorten electrlsche onderdeelen

snoer, draad, buis, bochten, doozen, schake-

laars, stopcontacten enz. enz.

OSRAMLAIWPEN MET KORTING
RIJWIEL- EN ELECTRISCHITEITHANDEL

J. U Y L E M A M
Swaluestraat 6 — Kerkplein 2

Voor metsel- en tegelwerk
is G* KEUR en Zn*
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

"Woningbureau
„De Zandvoortertt

(Makelaar W. PAAP
Zeestraat 14 — Telefoon 46S

iMSQHRiJViMB
Vanaf heden bestaat bij bovengenoemd

Woningbureau gelegenheid tothetinschrijven
van GEIW. VILLA'S, KAIVIERS enz.
Gelieve duidelijk te vermelde het aantal

Kamera en de prijs voor de Vóórtijd, Sei-
zoen en de prijs over het geheele Seizoen.

INSCHRIJVINGSKQSTEN f1.—

dat daarbij dan eenige gebrekestelling noodig is of res-

titutie plaats zal hebben. Beroep staat binnen zeven
dagen open bij den raad.

In alle gevallen, waarin niet voorzien is, beslissen B.

en W.

PROPAGANDA-AVOND „VROUWENHULP"
Nog even herinneren wij aan de propaganda-avond,

de vereen. „Vrouwenhulp" Maandag 26 Februari in Mo-
nopole houdt en waarbij de tooneelver. Phoenix haar
medewerking verleent.

DE VROUW EN DE VREDESBEWGING.
Over dit onderwerp spreekt Ds. N. Padt op Dinsdag

27 Februari voor de afd. Zandvoort van de Ned. Ver.
van Huisvrouwen.

„OPOE"
Voor een stampvolle zaal trad het Estchr de Boer

van Rijk Ensemble Dinsdagavond in Monpole op met
het welbekende stuk „Opoc" bewerkt door Jaap v.d.

Poll. Het groote succes dat met de opvoering van dit

stuk overal behaald werd was wel zoo bekend dat velen
er hier ook van wilden genieten. En genoten is er. Me-
nigmaal klonken er lachsalvo's op uit de zaal en een
hartelijk applaus werd de spelers deelachtig.

SUCCES VOOR O.H.'s MANNENKOOR.
Dat O.H.'s Mannenkoor succes zou behalen op het

Jubileum-concert van haar nieuwe directeur, den heer
K. Böhne, stond reeds voor ieder, die de laatste repe-

tities aanhoorde vast. Heel goed is te bemerken, dat
directeur en leden elkaar goed verstaan, wat voor een
koor als O.H.'s Mannenkoor één der hoofdzaken is.

Bezoeken de leden trouw de repetities en hcerscht er

daar de juiste sfeer, dan is dit zeer zeker reeds een
stap in de goede richting. Dat de goede harmonie in

O.H."s koor blijvc!

Flet Mannenkoor zong „Nimmer Nacht" van N. IL
Andricssen en „Les Martyrs aux Arèncs" van Lourent
de Rille. Een 650 zangers van verschillende koren onder
dirigentschap van den heer Böhne zong „Groot is de
Heer" van Frcd. Roeske.
Aan belangstelling en blijken van sympathie heeft

het den jubliaris dezen avond niet ontbroken. Oa. sprak
Wethouder Vos den heer Böhne toe.

STICHTING „GROOT KIJKDUIN"
Ten bate van bovenstaande stichting zol het tooneel-

gczelschap onder leiding van den heer Rauch op Zon-
dag 25 Februari nog eens opvoeren het tooncelstuk „De
doofpot". Gezien het groote succes, dat deze spelers

en speelsters reeds mochten boeken wordt verwacht,
dat de zaal a.s. Zondag ook goed bezet zal zijn.

HOUDT 3 MAART VRIJ VOOR HET

al - Masqué
IN „MONOPOLE" — FRAAIE PRIJZEN.



KI*]®®®®®®®!]!*» ®®®®®®E®®®®®®®®®®®®®®®®ffl®®®®®®®®®s®®®®®®®®®®®®®®®;

pelen
p. K.G



Zandvoort's Weekblad Derde Blad Zaterdag 24 Febr. 1934

AFDEELING BORSTELWERK
LINNEN DWEILEN 14—19 et

MOLTON DWEILEN 19 et

COCOS BOENDERS 8—12—14 et

COCOS HANDSTOFFERS 19—34 et

STOFFER EN BLIK, samen 25 et

KLEEDSCHUIERS 34 et

MEUBEL BORSTELS 70 et

VAAT KWASTEN 10 et

KOPJES KWASTEN 6 et

STERKE BEZEM 25 et

GROOTE MAAT ZEEM 98 et

HAREN HAND STOFFER 45 et

KOPEREN EN BRONZEN GORDIJN
GARNITUREN.

KOPEREN ROEDEN, per meter 25 et

BRONZEN ROEDEN, per meter 25 et

ZINKEN ROEDEN, per meter 10 et

GORDIJN STOKJES EN LATJES 10 et

GORDIJN RINGEN, alle maten vanaf 1 et

STEUNTJES, in koper en brons vanaf 6 et

GORDIJN KOORD, alle kleuren per meter .

.

4 et

TRAP ROEDJES 10 et

MANDJES en WASCHMANDEN.
HONDEN MANDEN, vanaf 68 et

STOFDOËK MANDJES "".
.".

.""
25 et

BOODSCHAP MANDJES 38 et

PAPIER MANDJES 45 et

MATTEN KLOPPER 25 et

WASCH MANDEN 398 et

AFDEELING ZEILDOEK.

KASTZEIL, per el 16 et

KASTRAND, per el 8 et

SPATZEILTJES 32 et

TAFELZEIL, alle kleuren, per el 48 et

MATTEN en KLEEDJES.

SLAAPKAMERMATTEN 56—76 et

GANGMATJES 29—54 et

W. C. MATJES 29—48 et

KLEEDJES 98—198 et

TRAPLOOPER, per el 64 et

COCOS LOOPER, per el 55 et

ALLUMINIUM FLUITKETELS 68—79 et

ALLUMINIUM PANNEN, vanaf 59 et

ALLUMINIUM STEELPANNEN 68 et

GROOTE EMAILLE TEIL 64 et

6 ALLUMINIUM PANNEN voor 575 et

BROODTROMMELS 79 et

IJZEREN TUIN MATTEN 85 et

STOEL ZITTINGEN 34 et

PETROLEUM GAS KACHELS 1285 et

GASOVENTJE 1375 et

I Kastpapier per rol van 10 Meter 12 et

| Fa, Th, PASVEER - Haltestraat 37 - Telefoon 311

Dames Costuumrokken

Gebouw „MonopoEe"
Stationsplein — Telefoon 40 — Zandvoort

op Zaterdag 3 Maart - 9 uur
onder leiding van den Heer J. STOL Jr.

Groot Draaiorgel* 2 Orkesten»

Fraaie Personeele & Groepsprijzen

Entree J
Gecostumeerd . .

) Ongecostumeerd
f O.50

f 1.25
plus bel.

Feestverlichting* Attracties*

Kaarten vanaf Maandag 26 Februari a.s. aan het Dans-Instituut
Brederodestraat 25 en aan gebouw Monopole Telefoon 40 en op======== den avond aan de zaal. -

Tot demasqué (12 uur) mogen ongecostumeerden niet
meedansen en verblijven in het voor hun gereserveerde

gedeelte van de zaal.

Costumier en Kapper aanwezig. ""^ÖH

COMBINATIE :

DANS-INSTITUUT STOL
DIRECTIE IWONOPOLE.

Weest voorzichtig!!
Verwaarloos Uw
verkoudheid niet

Haal gauw een
flacon

Druivenborstsiroop
WIET VENKEL

DROGISTERIJ

L Blaauboer
Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel. 192

DE VROUWEN DIPLOMAAT.

Woensdagavond, 28 Februari draait in de Hollandia
Bioscoop een filmlint, dat met recht een hoofdnummer
voor een populaire filmavond is.

De Vrouwen Diplomaat toch is een muzikale come-
die, waarin de nieuwste schlagers van het seizoen ver-
werkt zijn.

Of liever, waarin de muzikale nummers tot schlagers
van het seizoen zijn geworden.
De hoofdrol wordt vertolkt door Max Hansen als

Vorst van Windischberg.
Als een kranige militaire atachee brengt deze ver-

tegenwoordiger overal opschudding door zijn schan-
daaltjes.

Telkens en telkens overgeplaatst, achtervolgt het
noodlot hem steeds en overal in de gedaante van de
Vrouw.
Laten we er dadelijk maar eerlijkheidshalve bij voe-

gen, dat het hierbij niet den militair is, die tot de aan-
val overgaat.
De verwarringen worden nog verhoogd door Hella

(Martha Eggerth). Hella is een koor artiste en dus het
kwaad voor Pepi in de mooiste vorm.

Hella heeft zich, groot doende tegenover haar mede
koorleden, als verloofde van den beruchte opgeworpen.
Daardoor wordt de verwarring ten top gevoerd, na-

dat een reeks van schandaaltjes gepasseerd zijn.

Toch is het ook hier, de schijn van het spel wordt
gelukkige werkelijkheid.
Naast de bijzondere tooneclverzorging zal in dit lint

vooral treffen de populaire schlagers bij de muzikale
illustratie. Uit de klankvolle reeks noemen we slechts:

Musik musz sein, Wenn ich vergnügt bin, Mir felht ein
Freund wie Du en Ich such Was.

EHE3PEOPDQQE]S[a^0^EHO0OE3EaEE]EE0E

m GROOTE MEUBILAIR VEILING B

Dames Costuumrokken

Nieuwste Modellen

Bij ons deze week een prima Wollen Dames Costuum-Rok.
Model met heupstuk en nikkelen knoop garneering in alle maten

Spot f 1.65
HET KOOPJESHUIS Kerkstr.32 (naast AlbertHeijn)
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Deurwaarder C. H. ERBRINK te Haarlem zal op

DINSDAG 27 FEBR. 1934
des morgens ten 10 ure publiek verkoopen in het welbekende Pension
Van der Lijn aan de

Groote Krocht en Heerenstraat i-3
te Zandvoort bevattende 21 kamers meubilair w.o.
Fraaie eikenhouten piano, mah. zitkamer, serre ameublementen, eiken

slaapkamer, linoleums, over- en ondergordijnen, linnengoed, wollen- en
zomerdekens, bedspreien, loopers, matten, vloerkleeden, Vele gelakte en
en andere 1- en 2-persoons ledikanten met prima kapok en matrassen,

kamerschermen, Vele vaste waschtafels met marmeren spiegelopzetten
Keukeninventaris, kookfornuis, spiegels, schilderijen, en wat verder tot

een net pension behoort. - Alles te bezichtigen op Zondag 25 en Maan-
,«^-»_^-„^ p,.-..

. »u -

jdag 26 Februari van 10-4 uur. {". - • ' £v ^T"^^
Makelaar HENK LEISING""KMtoöTTOösïerparkstraaT37 - Teï. 273
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ANNY VAN ROON
GEDIPLOMEERD COSTUMIERE

Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1,75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

DAJOS BELA EN ZIJN ORKEST.
Woensdagavond heeft Dajos Bela met zijn orkest 'n

concert-avond gegeven in Centraal aan het Stations-
plein.

Hadden we alle recht om te verwachten, dat er een
groote belangstelling voor deze avond zou zijn, die ver-

wachting werd nog overtroffen.
De zaal van Centraal was geheel gevuld met een v'.t-

gelezen publiek.
Daaruit bleek duidelijk, dat velen dezen kunstenaar,

zoo bekend van radio of platen, nu de gelegenheid zoo
extra gunstig was eens op volle kracht en in. werkelijk-

heid wilden hooren.
Bijzonder trof het ons, dat voor deze avond zoo extra

veel zorg aan de toiletten was besteed. Vooral de da-

mes waren naast de deftige heeren zoo in officieel

avondtoilct, dat de kunstavond van Dajos Bela een
gala-avond is geworden.
Het eerste gedeelte van de avond was gewijd aan het
concert. Zoowel de keuze van de muziekstukken als

door de solo's werd de kunstvaardigheid van de leden
van dit orkest bewezen.
Telkens en telkens was het dan ook een spontane

hulde, die het publiek aan Dajos Bela en zijn kunste-
naars bracht, als het applaus losbarstte.

Onder de bezoekers zagen we ook veel leden van de
Zandvoortsche Muziekkapel. Vele bekenden, die in liet

corps van de Z.M.K. ook voor geen kleintje vervaard
zijn. Of die op deze avond ook genoten zullen hebben
Vooral van de solo's.

Dan mogen wc ook vooral niet vergeten te noemen
het vocale gedeelte van het concert.

De zanger beschikte over een buigzame en toch klank-
volle stem en telkens en telkens weer werd de zanger
na zijn schlagers teruggeroepen.
Maar dat velen ook Verlangd hadden, nu eens op de

echte muziek een dansje te maken, werd bewezen door
het blijven van de gasten op het bal.

Onvermoeibaar klonken de verschillende melodiën en
telkens en telkens weer werd het dansvlak met dans-
lustigen gevuld. Als 't ware onweerstaanbaar getrokken
door de lokkende tonen van de vleiende muziek.
Dajos Bela, die zich een uitnemend dirigent toonde

kan nog lang een aangename herinnering bewaren aan
het groot succes, dat hij en zijn mannen te Zandvoort
heeft behaald.
We vragen den heer Koper: Wanneer nog weer eens

zoo'n extra avond?

HEEFT U AL KAARTEN VOOR HET

Bal - Masqué
VAN 3 MAART IN „MONOPOLE"

HOLLANDIA BIOSCOOP.
Met Gold Diggers 1933 brengt de Hollandia Bioscoop

deze week weer eens een deel van het revue leven op
het witte doek. Het verplaatst ons in het artisten leven
in de revue wereld van goudschijn, maar van klater-

goud en waar zelfs de klank van zilver zeldzaam ge-

hoord geluid is.

Barney zal een show voorbereiden, alles is daarvoor
gereed zelfs de jonge dames zijn bereid, maar. . . . het
geld ontbreekt.
Een jong musicus verleent echter zijn hulp, dank zij

de bekoorlijkste van de revuegirls.

Het onwaarschijnlijke, dat een jong musicus echter
over 15000 dollars kon beschikken, brengt kwade ge-

dachten, die zelfs leiden naar bankoverval.
De achterdocht groeit, omdat de musicus zelf steeds

op de achtergrond blijft.

Totdat in het eind de verklaring van die schatten-

bron komt door den oudsten broer.

Deze komt den rebelschen knaap tot gehoorzaam-
heid terugbrengen, vergezeld van de gevolmachtigde
van de familie.

Maar waar Trinic, zoo heet de revuester, nog een
tweetal kunstzusters heeft, die haar evenaren, eindigt

het stuk met een driedubbel verwacht onverwachte.
Vooral de zang in deze toonfilm geeft iets heel bij-

zonders. Trouwens, de meest populaire filmsterren van
Amerika zijn in deze film bijeengebracht, zoodat het
werkelijk een sterrenregen is in de Hollandia Bioscoop
Het tweede hoofdnummcr gcett: Heldenlevens.
Een voorval uit de laatste oorlog, waarbij moed en

opoffering door anderen beloond, door een, die daartoe
niet gerechtvaardigd is, wordt toegeëigend.
Het merkwaardige van het lint is, dat hoog en laag

zich ten slotte toch vercent, maar dat het goede alleen

verder vruchten geeft terwijl het andere verloren gaat,

zonder een enkel spoor achter te laten.

Deze hoofdnummers worden gedraaid op de film-

avonden van Zaterdag, Zondag en Maandag in Cen-
traal.

J«k ZOO JUIST ONTVANGEN PONDS
% f BLIKKEPiS MET DE

BESTE
KOFFIE
VAN

65 CENT
IN ORJGINEELE BLIK BEWERKT WIET

DE PEUKAANVLUCHT
AWITERDAM - BATAVIA

Alleen bij

VAN ROL Stationstraat B - Tel. 159

Behangerij - Stoffeerderij

J. JACOBSON Jr.

03

co

JU
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Nog is het tijd

om de kamers, welke U verhuren wilt, te

laten behangen! Over eenige weken, als het
drukke seizoen er is, zult tl vaak moeten
wachten. - Onze behangselcollectie biedt U
ook bijzondere voordeelen: enorme sorteering,

opnieuw verlaagde prijzen, gloednieuwe
dessins - Tevens hebben wij een schitterende

sorteering meubelstoffen, om Uw meubelen
opnieuw te laten bekleeden. Vraagt U staal-

boeken en begrooting, Het verplicht U tot

niets. Onze naam is een garantie voor prima
werk tegen uiterste berekening.

Complete Woning-Inrichting - Telef. 270
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Noch nooitzoo ietsge-
kochttegendieprijzen
DAMESMANTELS MET BOIMT
KINDER

van f 1.— tot f 3.—
KOMT KIJKEN l

Zeestraat 37 Gesloten Huis

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie

De laatste week
VOORJAARS-

OPRUIMING
BIJ

H. M. NIEUWENHUIZEN
(„De Katoenbaai")

Haltestraat 52

LAATSTE DAG
ZATERDAG 3 Maart

Do et nu nog UW
voordeel =====

De prijzen zijn stijgende

vooral in

WOLLEN GARENS

AANBESTEDING
De Woningbouwvereniging

„Eendracht maakt macht"
zal op DINSDAG 6 MAART 1934
AANBESTEDEN:

HET VERANDEREN VAN
RAMEN en EENIG
SCHUTTINGWERK

Bestek en teekening zijn vanaf Donderdag
1 Maart tegen betaling van £ 0.75 ver-
krijgbaar bij den Heer A. v. d. Moolen,
Ten Katestraat 2.

Inlevering der biljetten op Dinsdag 6 Maart
vóór des avonds 7.30 uur bij den Secre-
taris de Heer J.

Heeres, Van Lennepstraat 19

Namens het Bestuur,

J. HEERES, Secretaris

mmtmMmBsmmBaamsBrnmmm I
DE DOOFPOT.

Onder de regie van den heer Rauch heeft zich op ons
baddorp een nieuw tooneelgczelschap gevormd.
Deze leiding geeft alle vertrouwen, dat er iets goeds

gepresteerd zal worden.
En hoewel we op de eerste tooncelavond van deze

nieuwe club niet aanwezig konden zijn, hebben we van
alle zijden zooveel goeds van De Doofpot en haar spe-
lers gehoord, dat we gerust een bezoeken van de twee-
de voorstelling, die nu morgenavond — Zondag — ge-

geven wordt, durven aanbevelen. Het spel en de in-

houd vormt met de acteurs een zoo gaaf geheel, dat
de toeschouwer de geheele avond geboeid is.

Bovendien steunt men, als men Zondagavond de
voorstelling van De Doofpot in Monopole bijwoont een
goed doel.
Het batig saldo van de avonden, zooals de nieuwe

club er nog meer hoopt te geven, is voor een liefdadig

doel. Ditmaal werken de heer Rauch en de zijnen voor
de Stichting Groot Kijkduin.
Het is dus zeker wel een liefdadig doel dat men dient

als men van deze tweede voorstelling als extra gunstige
gelegenheid om van mooi en goed tooneelspel te genie-

ten, gebruik maakt.
Wij raden u De Doofpot zeer sterk aan, ook voor een

zeer gezellige avond.

VERLOTING O.S.S.

80, 103, 129, 163, 170, 174, 178, 233, 254, 368,

377, 466, 478, 498, 568, 598, 611, 657, 681, 682,

709, 754, 772, 844, 874, 900, 944, 948, 1012, 1094,

1119, 1135, 1184, 1220, 1253, 1268, 1301, 1393, 1439, 1453,

1486, 1493, 1499, 359.
De eerste prijs, een leeslamp is gevallen op 1499. De

prijzen kunnen afgehaald worden bij Molenaar, Halte-
straat 7.

RADIO EN ELEGTRA
F. TE LM AN

Reparatie inrichting voor radio toestellen

Stofzuigers enz. — Electrische installaties

Dr. Gerkestraat 44 — Zandvoort
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1 Voor de beste kwaliteit I

| Vruchten I

Kesnp's FruithandelJ
i De Grootste sorteering 1
g De Fijnste kwaliteit g
1 De laagste prijzen §}

1 10 lekkere Sinaasappelen 25 et 1
= 10 Mandarijnen 25 et S
Ë 3 pond Moesappelen 25 et 1
I 21

/
2 pond Stoorperen, winterjannen . . 25 et §j

ff De Fijnste Amerïkaansche Handperen, Druiven, H
j Pruimen, Perziken en de Fijnste Jaffa Sinaas- M
H appelen. — Steeds voorradig Versche Tomaten. 8

= Alles wordt aan huis bezorgd. 1

I KEMP's FRUITHANDEL 1
| KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152 f
"=ï
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Een eerste wereisohte is Kwaliteit
Een tweede Billijke Prijzen

Beide vindt U bij H. van Efldik
GROOTE OSSENTONGEN ƒ2.-
KALFSTONGEN, vanaf 30—75 et

EERSTE KWALITEIT VARKENSVLEESCH !

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.00

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.10

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.20

3 pond Varkens Fricandeau ƒ 1.25

3 pond Varkens Lappen ƒ 1.10

3 pond Varkens Rollade ƒ 1.10

5 pond Reuzel ƒ 1,30

3 pond Pekel Spek ƒ 1.00

Biefstuk ƒ 0.70

Lende ƒ 0.60

ALLES A CONTANT - ALLES A CONTANT

. VAN ELDIK

Ie KWALITEIT HOLLANDSCH RUNDVL.
4 pond Ossevet, gedraaid

3 pond Riblappen

3 pond Rosbief

3 pond Rosbief (Muis)

3 pond Rollade

3 pond Gehakt
4 pond Lamsvleesch
Lamsbout
Lams Karbonade vanaf
Va pond Gebraden Rosbief

Vs pond Gebraden Varkens Fricandeau
1V2 ons Rookvleesch

2 pond mager spek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1.20

1.50

1,40

1.50

1.35

0.90

0.60

0.40

0,20

0.30

0.30

0.25

0.65

TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOOIIT, BENTVELD EN AERDENHOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENRACir¥ URUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertcntién van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel. ___^______

PLAN DE MAN.
In Ons Huis hield de Zandvoortsche Afdeeling van

de S.D.A.P. een propaganda vergadering, waarin de
heer M Sluizcr sprak over het onderwerp: Plan De Man.
De heer Van der Moolen, voorzitter van de Afdee-

ling, leidde de vergadering.
Hij herinnerde er aan, hoe het plan De Man in de partij
en vakbeweging een groote belangstelling had. De heer
Sluizcr, die de materie geheel beheerschte en ook in
het comité van rapport zitting had, zou ongetwijfeld
op deze avond zijn hoorders weten te bevredigen.
Daarna herinnerde de heer v.d. Moolen aan het ver-

schrikkelijke, dat in Oostenrijk gebeurd was.
De gevallenen daar waren de getuigen, dat het ideaal,

waarvoor die strijders daar vochten, toch een bijzonder
mooi en groot ideaal moest zijn.

Spreker hoopt, dat ook wij bereid zouden zijn een
offer aan het ideaal te brengen.

In Oostenrijk was gevochten voor de democratie en
de vrijheid van de Staat. Staande herdacht de verga-
dering de gevallen met een stilte, die wel getuigde van
de diepe indruk, die het gebeuren in Oostenrijk op de
aanwezigen had gemaakt.
Daarna besprak de heer Sluizcr het: Plan van de Ar-

beid. Spreker stelde voorop, dat het Plan De Man geen
middel is tegen alle politieke kwalen. Maar het is wel
de sleutel op alle deuren, die nu nog gesloten zijn.

Het brengt geen crisisoplossing, wel een nieuwe poli-

tiek in de arbeiderscrisis.
De politiek der arbeidersklasse was de ontleding van

het kapitalistische stelsel en bepaalde zich tot een ont-
wikkeling in de politiek. Een aansluiten bij de theorie,
zooals de toekomst werd gezien.

Bij de strategie kwamen daar dan verschillende on-
derdeden bij als loon, staking enz.
Dat was de weg, waarlangs men het einddoel tracht-

te te bereiken.

Deoogst van één dag»
De Brand in de Amsterdamsche Tele-
foon Centralee.

De heer Boon had in verband met een te Amsterdam
verspreid strooibiljet der N.S.B, betreffende den brand
in de telefooncentrale vragen aan den minister van
Justitie gesteld.
Hierin werd o.m. gevraagd of de minister kennis had

genomen van een in groot aantal te Amsterdam ver-
spreide strooibiljet van de N.S.B. — waarmede dezel-
ver leider ir. A. A. Mussert zijn volkomen instemming
heeft betuigd,— waarin o.m. staat, dat in Amsterdam
„de communistische misdadigers die uit Duitschland
verdreven zijn", in samenwerking met de communisti-
sche partij Holland en andere revolutionaire partijen,

op Vrijdag 22 December 1933 de telefooncentrale in

brand hebben gestoken ter voorbereiding van het plan
om op Zaterdag 23 December 1933 in Amsterdam op-
roer en plunderingen te verwekken, welke beoogd ge-

volg van oproer en plunderingen ditmaal nog niet was
ingetreden wegens uitgebreide politiemaatregelen, hoe-
zeer overigens de overheid in Nederland bang „voor
dit bandietengespuis" is.

Deze vraag wordt door minister van Schaik bevestigd
beantwoord. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken,
dat nog de persoon, die het strooibiljet opstelde, noch
de leider van afdceling 3 propaganda der N.S.B, die

zijn goedkeuring aan den inhoud van het biljet hecht-
te en goedvond het te doen drukken en verspreiden,
nog ir. A. A. Mussert, die verklaard heeft zich uiter-

aard voor den inhoud verantwoordelijk te achten, over
eenig gegeven hebben beschikt, om daarop de in het
biljet gedane beweringen te kunnen doen steunen.
Na zeer nauwgezet onderzoek bleef de justitie te Am-
sterdam van oordeel, dat de brand in de telefooncen-
trale te Amsterdam kwaadwillig is gesticht.

De gegevens waarover de justitie beschikt en thans
in de meerdere mate beschikt, waren echter den steller

volkomen onbekend. Zoo berust ook de bewering: „er

zijn toen echter uitgebreide maatregelen genomen en
daarom zijn toen de relletjes afgelast, voor Zaterdag
23 December" op volkomen fantasie.

Een kennisgeving, als bedoeld bij art. 136 wetboek van
strafrecht was uit den aard der zaak niet mogelijk.

Samenstelling en verspreiding van het pamflet, kun-
nen niet anders dan den indruk wekken van een pogen
om door het verwekken van een. paniekstemming o.a.

uit den brand in den telefooncentrale politieke munt
te slaan.

De heer Albarda had vragen aan den minister van
justitie gesteld, of het dezen bekend was," dat de Haar-
lemsche kringleider van de N.S.B., de heer Van der
Weijden, op Donderdag 1 Fcbr. in een openbare ver-
gadering te Haarlem heeft gezegd, dat de politie reeds
in December door de N.S.B, gewaarschuwd was dat er

een brand zou uitbreken in de telefooncentrale te Am-
sterdam en dat er behalve in het gebouw der telefoon-
centrale ook in het huis daarnaast en eveneens in de
kelders van het oudepostkantoor een begin van brand
was ontdekt, waaraan echter om politieke redenen geen
ruchbaarheid zou zijn gegeven.

Minister van Schaik heeft daarop geantwoord, dat
hetgeen door den Haarlemschen kringleider der N.S.B.
Van der Weijden zou zijn verklaard, niet berust op

De voornaamste bcstanddeelen van de politieke

theorie waren: dat de arbeidersklasse in aantal moest
toenemen om de meerderheid te verkrijgen; dat daar-
door de gemeenschap een belangengemeenschap zou
worden, waarin het ideaal werkelijkheid zou worden.
De chaos van deze tijd liet terecht vragen: Wat nu?
De gebeurtenissen volgen elkaar snel op, dat de koers

niet vast afgebakend kan blijven.
Ook in vroegere tijden waren er crisismomenten.

Maar toen heerschte daarbij niet zoo'n gevoel van on-
zekerheid als thans.

Belangrijk was dan ook de vraag, welke maatschap-
pelijke factoren dan wel invloed uitoefenen.
De arbeidersklasse is niet meer de homogeene massa,

waar de vroegere theorie op gebouwd was. Door de
ontwikkeling van de techniek is de werkende massa
gestooten naar de stempellokalen. liet gevoel, nooit
meer deel uit te kunnen maken van hen, die arbeiden
aan het productieproces, heeft verwijdering gebracht.
Een afgunst, die spreker in de politiek het best kon

aantoonen door de uiterst linkschc partijen.

Het ambtenaren apparaat groeit sterk ten koste van
de arbeidende massa, die nu nog aan de machine staan.

Ook nu nog te kunnen arbeiden brengt scheiding in

hoogere en lagere belangen. Het hoogere belang ge-

raakt op de achtergrond, verdrongen als het wordt door
het tegengestelde lagere.

Daarom is het cisch, te wijken, maar strijdende te

wijken. Want het gaat niet langer voor het grootste
goed, maar voor het kleinste kwaad.

iMaar deze tijd bracht tevens een groot gevaar: de-
moralisatie. Het geloof in de beweging lijdt en het ver-
trouwen in cle kracht van de strijd wordt verloren.
Een ander bezwaar is het beheerschen van de klcur-

loozc middenstof, die toch inwendig altijd de bekoring
voor de arbeiderspartij mist en zich alleen aangetrok-
ken gevoelt tot de winnende partij.

waarheid. Noch de politie te Amsterdam, noch de poli-

tie te Rotterdam (dit in verband met mededeelingen,
gedaan door en anderen woordvoerder van de N.S.B.)
noch de justitie zijn gewaarschuwd geworden, dat er
een brand in de telefooncentrale zou uitbreken.
Onjuist is ook, dat behalve in het gebouw der tele-

fooncentrale, een brand of begin van brand in het huis
daarnaast zoude zijn ontdekt.

In een der kelders van het hoofdpostkantoor te Am-
sterdam is wel op 8 Januari 1934 te 15.11 uur tengevolge
van baldadigheid een daaraanwezige brandmelder in-

gedrukt, waardoor de brandweer onnoodig is gealar-
meerd.

Naar gemeld wordt, heeft de raadsman van Ir. Mus-
sert, mr. A. J. van. Vesem, een bezwaarschrift inge-
diend tegen de naar aanleiding van de klacht van het
Tweede Kamerlid Duymacr van Twist uitgebrachte
dagvaarding.
Tengevolge hiervan zal de zaak op 27 dezer niet ter

terechtzitting van de Utrcchtsche rechtbank worden
behandeld.

Het Eerste Kamerlid Polak heeft den minister van
justitie de volgende vragen gested:

Is het Zijne Excellentie den minister van justitie be-
kend, dat de Nationaal-Socialistische Beweging, alge-
meen leider de heer ir. A. A. Mussert, Wccr-Aidccfin-
gen en Weer-Opleidingen, in het leven heeft geroepen?
Zoo ja, is het Z.E. dan verder bekend, dat in het week-
blad Oorlog of Vrede van 17 Februari 1934 afgedrukt
is een uittreksel uit de voorschriften, die gezegde al-

gemcene leider der N.S.B, betreffende deze \V.A. en
W.O. heeft uitgevaardigd en heeft Z.E. daaraan zijn
aandacht gewijd.
Zoo ja, is Z.E. dan niet van mecning, dat de N.S.B,

bezig is een particuliere leger macht 'te organiseeren,
van gelijke aard als de A.S.^in Duitschland en met ge-
lijke oogmerken, zooals trouwens in De Daad, een van
de plaatselijke N.S.B.-bladcn, dezer dagen openlijk
werd erkend?

Indien Z.E. van oordeel is, dat de N.S.B, inderdaad
doende is een particuliere legermacht te organiseeren,
acht Z.E. dit alsdan oorbaar, wettig geoorloofd en be-
vordelijk voor orde en rust?
Zoo ja, wil Z.E. dan mededcelcn op welke gronden

hij deze meening is toegedaan?
Zoo neen, wil Z.E. dan mededeelen. of hij maat-

regelen zal nemen, en zoo ja, welke, om een einde te

maken aan de particuliere militaire organisatie van den
heer ir. A. A. Mussert?

De Burgemeester van Oss heeft namens het college
van B. en W. dier gemeente, bij de justitie een klacht
wegens belccdiging van het gemeentebestuur van Oss
ingediend, tegen A. Roelotsen te Rotterdam.
Genoemde heer Roelofsen heeft in een openbare ver-

gadering van de slagercorporatie in oprichting van de
N.S.B, in het gebouw „Lybelle" te Rotterdam, op
Dinsdagavond 13 Februari j.1. volgens het verslag der
vergadering in het ochtendblad van de N.R. Crt. van
Woensdag 14 Februari 1934, o.m. betoogd, dat het ge-

mcentcbstuur van Oss een keurmeester heeft weg-
gewerkt, omdat deze keurmeester zich niet door den
heer Zwanenbcrg wilde laten omkoopen, in strijd met
zijn plicht te handelen. De heer Roelofsen zal dus nu
met bewijzen moeten komen.

Dan beschouwde de heer Sluizcr de tegenwoordige

crisis als niet van voorbijgaande aard ,maar als een

sti'uctureele crisis.

liet bracht een ontwikkeling van het kapitalisme m
nationale richting.

Een verdediging tegenover het buitenland, gevoerd

met hooge tolmuren, valutapolitiek en protectionisme

in de strijd om de macht.
Een bchceren van de landsmacht niet alleen door

staat, maar oo kdoor plutacratie, waardoor de concur-

rentiestrijd dus meer en meer een botsing tusschen

staten werd. .

In weerspiegeling daar\an kleurden de politieke par-

tijen zich dus 'in nationale tendenzen. Vandaar was ook

te verklaren het gebruikte: Eigen fabrikaat.

Meer en meer werden staat en tmantien beheerd

door den ondernemer.
Daarnaast kwam dus de nieuwe vraag, ot staat en

financiën door de gemeenschap beheerd zoutien wor-

CC
Ot anders gezegd: In het bedrijfsleven heersche de

dictatuur door de politiek ot de democratie

HTct eerste brengt als verschijnsel nu reeds het fas-

cisme. In het tweede geval kan men spreken van so-

01

Het doelwit ^an de arbeidersklasse moet thans zijn

de bcheersching van staat en tmantien: dus het komen

tot een gesocialiseerd productie apparaat.

Hoe dat doel te bereiken?

Hoe de eenheid terug te vinden r
1

Kan men daarvoor ook werkloozen uebruikcni'

.Ta was de volle overtuiging van den heer Sluizcr

Maar het kan alleen veranderen als de toestanden

verbeteren, de toestanden, die thans bezit en rechts-

verhouding beheerschen
Wel knelt de crisis ook de middenstand, maar ze is

nog niet anti kapitalistisch gestemd.

Naar De Rott. verneemt, heeft de Rottcrdamsche

substituut-officier van justitie, Mr Meisehke te fijnen

parkette ontboden de heer Roelofsen die op m v«
«aderim' te Rotterdam zoogenaamde onthullingen

heeft" cdaan over fraude bij cle Ned. \ arkens-Centrale

De
"
substituut-officier heeft in opdracht van den

procureur-generaal bij 't gerechtshof te Den Haag den

Ler Roelofsen een verhoor afgenomen omdat tegen

den laatste vermoedelijk een aanklacht ter zake van be

leediging zal worden ingesteld.
rvenals

Het in beslag genomen bacon-varken blijkt evenals

heel cle partij, die bij het vrieshuis Gaba m beslag is

glnoinen reeds in Augustus van het vorig jaar aldaar

te zijn opgeslagen

Zie de ooöst van één dag: berichten over cle gestes

va? de leidenTcencr beweging, die in haar Programma

en Toelichting van het programma schrijft:

„Bevordering van de vorming van leidende karakter

„volle persoonlijkheden in lederen stand, en m «der

beroer> " (punt 16 van het programma) Daartegenover

"wU het nationaal-socialisme een grondslag samenstel-

"len vfn wilskracht, fierheid plichtsgevoel geloof m
""en kracht en bestaansrecht, ^tionalen zin sohda

mclijk welzijn de beste mogelijkheid kan bieden, {m

"le

oïdcr
b
nSnaal-socialistisch regime zal aan de op-

schapnen en kennis toegerust, in de maatschap ij

^volwassenen te kunnen opnemen

„mum aan karakter, geest.en u -
, vcrant-

berustende op waarheid.
ladende karaktervolle

ven, die noodig is, om h?n
n

' ^A™^,^ in J c maat-
rakter eigenschappen en kem

k^™^n ht

s

8
r^Tnair\ct b\fn«cn

C
van een maximum aan karak-

ter, geest en intelligentie.

Begrijpe wie het kan! Het is misschien ^ukkig^oor

de „leiders" van die b^cgm
,

dat ^.^ n0 ,

S SStTcXt :Um
n
het verband tusschen

cc
Ta-

n
d£Sd?ïugd. opfr̂ »;rKÏ

regelen in theorie, opgevoed^ Jen^.eest > ^
staande berichten naar de pi act k al u

v0orbccld
woordelijke posten moeten bezetten, (..out

doet goed volgen!
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Dr. Gsrkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

Men verwacht nofj een terugkeeren van de oude be-
staanzekerhoid en daarop speculeert het fascisme.
De intellectueele middenstand heeft ontzaggelijk te

lijden. Deze lijdt op het oogenblik wel het allermeest

en is vatbaar voor elke politiek, die verkondigt, dat het

beter zal worden, dan het nu is.

De eenheid van de arbeidersmassa was dus verdeeld
in drie. liet Plan de Man houdt er dan ook rekening
mee, waarbij als tweede overweging komt: de sociali-

satice.

liet Plan de Man voor België heeft voor dat land
heel andere cisehen dan dat zoo'n Plan voor Neder-
land zal kunnen hebben, daar het geheel moet aanpas-

sen aan de nationale omstandigheden. Toch had het

genoeg overcenkomstigs zoo bijv. de nationalisaitie van
het erediet en de cischen van de arbeiders voor sociali-

satie en bescherming.
Daarbij kon aande cischen van de middengroepen,

verzekering van de bestaanszekerheid door de bescher-

ming van de gemeenschap geheel tegemoet gekomen
worden bij het doorvoeren der sociaiisaitc.

De nieuwe strijd had dus een nieuw doel gekregen:

Geef ons de macht en tic voorbereiding tot aanvaar-

ding van die macht.
Dat bracht een nieuwe antithese in de politiek, een

nieuwe scheidingslijn en dus de arbeidersklasse in een

geheel nieuwe toestand.
Het is als het schip, op reis naar een verre haven, dat

de navigatie moet veranderen o fanders zal stranden

op de klippen van de crisis.

Er waren verschillende vragenstellers.

De heer Du Ru had met waardeering en toch be-

vreemding spreker aangehoord. Hij meende, dat de
middenstand wel anti kapitalistisch georiënteerd was
en ook politiek georiënteerd. Maar dat de ervaring —
zooals nu Duitschland toonde — eerst hen de onder-

gang zou moeten leeren zien.

Mevr. Van Bever had gaarne meer details van het

Plan De Man gehoord.
De heer Scholten had naast de materieele tegenstel-

lingen ook gaarne de geestelijke willen hooren.

De heer Borst had 'gaarne de inhoud van het Plan

De Man vernomen.

IN MONOPOLE:
ONDERZOEK HET 8 MAART A.S.

De heer Toeset vreesde, dat alles weer veel te lang

zou duren en had iets meer werkelijks verwacht. Hij

vreesde, dat een congresvoorstel, hoe getuigend van
activiteit, toch weer zou leiden tot te lang praten.

De heer Mieras had een meer objectieve weergave
verwacht met een aanpassing voor Nederland dan in

onderdeden..
De heer Sluizer wees op het veel omvattende van het

Plan De Man.
Zijn bedoeling was alleen geweest, de strategische

motieven op deze avond helder en duidelijk te maken.
In Nederland bestond gebrek aan leiding in vaste

lijn, de houding b.v. in de verschillende gemeenteraden
aangenomen, toonde dat duidelijk.

Doel was het aangeven van die vaste lijn, het reëele,

dat stuk voor stuk* door de arbeidersklasse veroverd
zou kunnen worden.
Trouwens, in Nederland was men met het Plan De

Man reeds verder, dan in België zelf en op het a.s. con-

gres zou het een onderwerp van bespreking uitmaken.
Bovendien moet men niet vergeten, dat de Neder-

landsche arbeidersbeweging sterk Duitsch georiënteerd

was. Daarin was verandering gekomen en de theorie

zou in practijk gebracht moeten worden volgens het

Plan, door De Man aangegeven.
De heer Sluizer stelde geloof in het gelukken van de

nieuwe richting, die deze beweging zou geven. Het zou
in Nederland een eigen beweging met nieuwe kracht
vormen en het geheele apparaat van partij en vakbe-
weging bezielen, zich richtend daarbij tot de groepen,

die nu nog daar buiten staan.

Waar hij zelf in de commissie zitting had, kon hij

geen vrijheid nemen over het daar behandelde nu reeds

meer te zeggen.
Later hoopte hij uitvoeriger te kunnen zijn, om het

uitgewerkte nog eens op een avond als deze was, te

behandelen.
Met een woord van dank sloot de heer Van der Moo-

len en ook de toehoorders bewezen, dat ze na de laat-

ste verklaringen de bespreking nu zagen, zooals de heer

Sluizer die van het begin af bedoeld had.

m TELEFOON 458 DIR*

TELEFOON 340 ZANDVOORT

Dag en nacht geopend
TAXI'S, Dorpsritten 30 et - Voorkomen 10ct

BU5TENR5TTEN geidend tarief

RUÜVIE6-7 PERS. WAGENS 10 et per km.
Over de verzorging van ons Trouw-

rijcSen is men VOL LOF
Reparatiën door VfiKKUMDIG

personeel onder garantie
Stalling en onderhoud* desge-
wenscht met voorbrengen

AUTORIJSCHOOL
desgewenscht met onderricht 1

4. MAA
DRIE DAGEN!! DRIE OPVQERJN
aanschouwde. De film van een Wereldvermaardheid.

Onder de 14 jaar géén toegang.

ALS HOOFDNUMiViER
Zondagmiddag 2.3Q u

E ZWIJGJ
Groot avontuurlijk verhaal uit het Verre Westen.

ATTENTIE!! ATTENTIE!! ATTENTIE!!
Woensdag 7 Maart 8 uur - Populaire Voorstelling

met opvoering van het bekende filmwerk

Thans als sprekende film, deze film is nog nooit te Zand-
voort vertoond.

Populaire prijzen 25- 45 ct plus bel, Toegang alle leeftijden.
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VALCADE" De geschiedenis eenep familie, die ook de Uwe of

}
de onze kon zijn ! ! !

VALCADE" met CLSVE BROOK, DIANA WYNGARD in de
hoofdrollen verder 15000 medewerkenden.

DE] levensschepping van den regisseur FRANK L. LOYD die op
toejwers 'n onvergetelijken indruk zal maken.
3E'|e film welke thans voor de 8ste MAAND onafgebroken met over-
igelcces in New-York wordt vertoond.
ideijLonden, 4 maanden in Parijs, 14 weken in Antwerpen met

mooiste en indrukwekkenste ooit vervaardigd*

Flf . voor allen
>ofrramma

:

H

-£Q£ O' BRIEM ets VECTOR MAGLAGLEM
>otepren in een boeiende avontuurlijke film. Het nieuwe mooie
Wennet zijn zware auto's. IVIaar toch nog altijd het groote Westen
grappen vlakten en stoutmoedige romantiek. Dit is de achtergrond
SCK VAN MEXICO".

fenss wan Zm§¥St

Elf 0.40, f .65, f 0.90. f 1.10 en f 1.35 plus belasting

'MifamSÈÊe- en B€Ên$§&a*-§VS&tÊiË®@ ~^|

DE YUAN
Entree 15—30—40 et plus belasting

met opvoering van de film

risp Kitsd®r&i3 f0 et? V®im^i®&©i2®Ê3 13 sst

'aaften en Plaatsbespreking voor alle voorstellingen in Sigaren=
magazijn Eisenhardt Stationsplein.

AFDEELING BORSTELWERK
10 et

19 et

19 et

14 et

oir et

25 et

3-1 et

70 et

10 et

n et

25 et

9S et

-15 et

•M ..

ER

KOPEREN EN BRONZEN GORDIJN
GARNITUREN.

KOPEREN ROEDEN, per meter
BRONZEN ROLDEN, per meter ...

ZINKEN ROLDEN, per meter
GORDLIN STOKJES EN LATJES ..

GORDIJN RINGEN, alle maten vanat

STEUNTJES, in Loper en brons vanat

GORDIJN KOORD, alle kleuren per meter
TRAP ROEDJES

8—12-
. . 19-

25 et

25 et

10 et

10 et

1 et

6 et

4 et

10 et

MANDJES en WASCHMANDEN.
THEE MANDJES 89 et

RONDE MANDJES 29 et

HONDEN MANDEN, vanaf 68 et

25 et

38 et

54 et

25 et

398 et

STOFDOEK MANDJES
BOODSCHAP MANDJES
PAPIER MANDJES
MATTEN KLOPPER ....

WASCH MANDEN

AFDEELING ZEILDOEK.
KASTZEIL, per el 16 et

KASTRAND, per el 8 et

SPATZEILTJES 32 et

TAFELZEIL, alle kleuren, per el 48 et

MATTEN en KLEEDJES
SLAAPKAMERMATTEN
GANGMATJES
W. C. MATJES
KLEEDJES
TRAPLOOPER, per cl 64 et

COCOS LOOPER, per el 55 et

56—76 et

29—54 et

29—48 et

98—198 et

ALLUMINIUM FLUITKETELS 68—79 et

ALLUMINIUM PANNEN, vanaf 59 et

ALLUMINIUM STEELPANNEN 68 et

GROOTE EMAILLE TEIL 64 et

6 ALLUMINIUM PANNEN voor 575 et

BROODTROMMELS 79 et

IJZEREN TUIN MATTEN 85 et

STOEL ZITTINGEN 34 et

PETROLEUM GAS KACHELS 1285 et

GASOVENTJE 1375 et

Kastpapier per rol van 10 Meter 12 et
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Th. PASVEER - Haltestraat 37 - Telefoon 311

SAMBO EJS JOCKO VANEENLEEUW EN EEN A\P
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Een boomtak kan een uitkomst wezen.
Als 't op den grond niet veilig is,

Daarom hangt in een ommczientjc
Aan elke boom een heele ris!

Al had je 't klimmen nooit geleerd,

't Gaat, als j' in nood zit, als gesmeerd.

Een prachtig middel \indt \ riend Sanders,
Die, met zijn hoed \oor zijn gezicht.

Zijn paraplu als staart gebruikend.
Woest grommend op zijn knieën ligt;

Het werkt probaat, da's buiten kijt!

Sam krijgt de stuipen op zijn lijf!



Voor metsel- en tegelwerk
is G. KEUR en Zn,
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

INGEZONDEN
Buiten verantwoording van de Redactie.

Aan den Heer „Nadruk Verboden".
In de eerste kolom van Uw artikel „Onrustige tijden"

plaatst U vele schampere zinnen over een beweging,
die o.a. een eind zal maken aan bonzenstclsel, baantjes-
jagen en corruptie stelsels, doch U vermijdt het angst-
vallig namen te noemen.

I let geeft dun ook sterk den indruk van insinuecren
en als ik niet beter wist zou ik denken, dat U de con-
sequenties van Uw beweringen niet aandrutt, mijnheer
N.V.
Daar ik slechts één beweging ken in Nederland, die

de zedelijke en ook de noodige lichamelijke moed heeft
(lees de overval te Lopik) om bovengenoemde en ande-
re kwa.len te bestrijden moet ik wel aannemen, dat U
die beweging n.1. de N.S.B, bedoelt en waar ik mij ten
doel heb gesteld elk misverstand, dat ten opzichte van
de N.S.B, hcerseht, uit den weg te ruimen, ben ik zoo
vrij U hieronder een en ander toe te lichten.

U zou graag weten, waar zij het geld vandaan halen,
om al die schoonklinkende beloften in te lossen?

Is het nooit bij U opgekomen, dat er beloften be-
staan, die niet inlosbaar zijn met geld alleen? Dat er
beloften zijn die hun tegenwaarde vinden in geestelijk
goed, zooals b.v. Onkreukbare eerlijkheid, Onbaatzuch-
tigheid, Verantwoordelijkheidsgevoel en Goede Trouw.

Deze eigenschappen, aanwezig in één Volksleider,
zijn meer waard dan de grootste kapitalen in handen
van partijgangers, die deze kapitalen verspillen aan
verderfelijke partijpolitiek.

Zeker, ik weet heel goed, dat er geld, óók nooclig is,

doch dat zal toch minder zijn, dan men denkt of ge-
wend is, want deze Leider zou economisch en deskun-
dig onze Staatshuishouding doen bestieren. Om maar
eens één voorbeeld te noemen uit velen. Hij zou weten
te voorkomen, dat scheepsladingen kostelijk graan, sui-

ker en koffie, duizenden varkens en runderen (met als

gevolg tienduizenden liters melk, en cvenzoovelc kilo's
boter) alsook wagonladingen aardappelen, groenten en
fruit, worden vernietigd, terwijl een groot deel van ons
volk hongert!

Fascisten zijn ook niet zoo zeer ingesteld op „hebben
en krijgen". Zij weten, dat als „de dag, die komt" daar
is, dat zij allen hun steentje moeten bijdragen, dat zij

allen, hoog of laag, rijk of arm, iets moeten presteeren
naar hun beste krachten voor het geluk en de welvaart
van hun Volk en Vaderland.
U schrijft ook: „Zij vergeten, dat hun regeering be-

staat uit één héél groote, enz. enz. bons". . . .

Bloemenmagazijn „ERICA"
Haltestraat 1 (n.h. Raadhuis) - Telefoon 200

TULPEN 1e kwaliteit 5 cent

Zie Reclame-Aanbiedingen
U schijnt dus ook al iets te hebben tegen bonzen!

Echter, als U consequent is, zult U moeten toegeven,
dat men van een noodzakelijk kwaad toch nog altijd
beter één, dan een heeleboel kan hebben!

Vele krachten, die in tegengestelde richting gaan en
vele krachten, die parallel vcrloopen, geven een resul-
tante, die nooit grooter kan zijn, dan de grootste van
één dezer krachten, doch vele krachten loopend in één
richting en naar één Doel geven een resultante, die de
som is van al deze krachten. Dit laatste nu zou het ge-
val zijn in een N.S. gemeenschap en wanneer U dan
"wilt aannemen, dat deze resultante, deze Macht gericht
is op Welvaart en Onderlinge Vrede, dan lijkt mij de
veronderstelling niet te gewaagd, dat deze „Bons" het
land slechts voordeel kan brengen.
Ook schrijft U, dat alle baantjes bezet zullen worden

door partijgenooten. Maakt U zich toch niet ongerust,
Mijnheer! Ten eerste is het zoover nog niet en ten
tweede, zal er dan niet meer zoo iets bestaan als een
partijgenoot. Men onderscheidt dan slechts twee cate-
gorieën: Zij die naar fascistische geest willen meewer-
ken aan de sancering van den Staat en zij, die dit niet
"willen. Het is logisch, dat alleen de eerstgenoemden in
aanmerking komen voor verantwoordelijke posten —
mits ze de bekwaamheid óók hebben! — Als er een
nieuwe Kerk gebouwd is, beroept men toch ook geen
heiden om de preekbeurten te vervullen?
Ook zegt U nog: „Als één van deze „bonzen" wat

populair wordt, dan wordt hij netjes weggewerkt! Dit
is een absoluut foutieve voorstelling van feiten. Wan-
neer iemand in een N.S. Gemeenschap een topprestatie
heeft geleverd, m.a.w. wanneer hij over zijn hoogte-
punt heen is, dan moet hij plaats maken voor anderen;
de kans is immers groot dat hij blijft teren op oude
roem en populariteit, dus blijft stilstaan? En stilstand

is achteruitgang en met achteruitgang is de gemeen-
schap niet gebaat!
Neemt U als voorbeeld Maarschalk Balbo. Deze ge-

boren organisator heeft de geheele Italiaanschc Lucht-
macht gereorganiseerd en als kroon op zijn werk maak-
te hij zijn beroemde vlucht naar Z. Amerika. Er valt

nu niet zooveel meer voor hem te doen bij de Lucht-
marine. Men kan rustig voortbouwen op de fundamen-
ten door hem gelegd. Nu stelt hij zijn talenten in dienst

van een kolonie (Lybië) daar kunnen zijn eigenschap-
pen zich weer op andere wijze ten volle ontplooien.

Ten slotte laat U op Uw zinsnede over het wegwer-
ken der populaire bonzen volgen: „Tout comme chez

nous!" Om in Uw buitenlandsche stijl te blijven, zou

ik willen advisecren: „Speak for yourself only!"

Ik wist niet, dat het wegwerken van populaire bon-

zen bij U en consorten gebruikelijk is, doch nu U het

zelf schrijft, moet ik het natuurlijk wel gelooven.

Ik hoop, dat mijn toelichting U de beweegredenen

Haai* klept ï&tm B$Ê®tI
Wilt U een ingewikkelde geschiedenis zien? Ga dan

8 Maart naar

MONOPOLE — STATIONSPLEIN

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop.

SANDALEN
met crepe rubberzooi, leder /* '7CZ
binnenzool vanaf \J* I J

OPANKEN
in diverse kleuren vanaf . . £*y%3

NIMCO
Kinderschoentjes de bekende | ^|ff
pasvorm vanaf L +JJ

JIN
en Zwarte Damesschoentjes i jj
vanaf 3*ÏJ

MA
Zwartleder Heeren Wlolliers -5 Ag;
vanaf >? jO

ALPH. SP
GROOTE KROCHT 8 — TELEF, 6

tegenover het Gemeentehuis.

houdt andere "week

Nadere datum wordt bekend gemaakt,

Nog gelegenheid voor het inbrengen van goederen

Het voorjaar is in aantocht,
dus is het nu tijd om alles
eens te laten nazien!!

BIJVULLEN en OVERTREKKEN
van MATRASSEN

(Zoo noodig in een dag thuis)

Alle monsters behangselpapier, waaronder
R. en D. ter inzage. Vraagt onze uitgebreide

monstercollectie voor uw vloerbedekking
als Matten, Loopers, Tapijten, Zeilen, o.a

Feltex enz. — Het aangewezen adres hier

ter plaatse voor uw Zonneschermen.

Gaat gij verhuizen bel dan eerst
even Telefoon Nommer 296 op

L BalleÉX, Verl, Haltestraat 79

Behanger - Stoffeerder - Beddenmaker

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie

Woningbureau
„De Zandvoorter"

Makelaar W. PAAP
Zeestraat 14 — Telefoon 465

Vanaf heden bestaat bij bovengenoemd
Woningbureau gelegenheid tothetinschrijven
van GEIW. VILLA'S, KAMERS enz.

Gelieve duidelijk te vermelde het aantal
Kamers en de prijs voor de Vóórtijd, Sei-

zoen en de prijs over het geheele Seizoen.

INSCHRIJVINGSKOSTEN f1.—

TANDTECHftilEKER

UITSLUITEND KUNST-

TAMDEN EN GEBITTEN

55 ZEESTRAAT 55

van eenige N.S. gebruiken heeft duidelijk gemaakt. Of
deze beweegredenen Uw sympathie hebben is natuur-
lijk een andere kwestie, die op het oogenblik niet zoo-
zeer van belang is.

Mevr. M. C. FIORANI.
Onderschrift:
Jammer toch, dat polemisecrcnde menschen zoo dik-

wijls in de fout vervallen „geestig" te willen zijn! Nooit
ten koste van zich zelf, steeds van de tegenpartij. Want
ze schijnen niet in te zien, dat de zaak, welke zij ver-
dedigen — dus hun zaak — onder die fout lijdt.

Ook mevrouw Fiorani is voor de verleiding der
„geestigheid" bezweken. 'Het opschrift — en later de
herhaling: Mijnheer „Nadruk verboden", de zeer „gees-
tige" uitlegging van „tout comme chez nous", vastge-
koppeld aan „speak for yourself only!" en de slottirade:
of deze beweegredenen Uw sympathie hebben is na-
tuurlijk een andere kwestie, die op het oogblik niet
zoozeer van belang is, bcnadeclen het serieuse karakter
van Mevrouw Fiorani's schrijven belangrijk.
Doch ter zake:
Dat wij namen vermijdden — geloof, Mevrouw, dit

was geen angst! want angst voor de fascisten-beweging
is ons vreemd. We meenden echter - in Uw ingezonden
stuk is er een bewijs van — duidelijk genoeg te zijn.
Wc durven overigens de konsekwenties van onze be-

weringen volkomen aan. Leest U slechts ons artikel van
deze week: de oogst van één dag. En dan. . . . Uw ont-
boezeming van onkreukbare eerlijkheid, onbaatzuchtig-
heid, verantwoordelijkheidsgevoel en goede trouw.
Inderdaad: deze beloften zijn niet inlosbaar met geld

alleen. Toch: de Volksleider zal met deze beloften "(de
eigenschappen heeft hij) plus geld (minder dan men
denkt of gewend is) economisch en deskundig onze
staathuishouding doen bestieren zoo, dat: alle staats-
schulden op korten termijn afgelost worden — de werk-
loosheid verdwijnt, ieder op 50 a 60 jarigen leeftijd

staatspensioen geven, evenwicht brengen tusschen pro-
ductie en consumptie over de hcelc aarde (want ook
de graan- en koffievernietiging helpt hij uit de wereld)
het land van een flink leger en dito vloot voorzien, 't Is

geweldig! En met dit alles, „moet het gekanker tegen
belasting-betalen uit zijn". Natuurlijk, immers zijn we
in die ideaal-staat onbaatzuchtig!
U meent, dat wij één héél groote bons liever zien,

dan verschillende „bonzen". Glad er naast mevrouw!
Als wij het over „bonzen" hebben, gebruiken wij de ter-

minologie der N.S.B.-ers. Wij hebben liever het demo-
cratische rcgceringstclscl van nu, dan het dictator-
schap van de N.S.B., al moge er aan het stelsel, 't welk

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

wij voorstaan, fouten kleven: Want „dictator" is syno-
niem met „absolutisme", en de uitschakeling van het in-

dividu is anti-democratisch.
Partijen bestaan er niet meer in de N.S. gemeen-

schap, zegt U. Slechts categorieën. Dus: verschil tus-

schen partij en categorie bestaat niet. Maar wel: con-
centratiekampen. Daar worden de categorieën gelijkge-

schakeld. In een N.S. gemeenschap — we zullen duide-
lijk zijn, Duitschland bedoelen we — leeft Löbe (hij is

niet gevlucht) van ondersteuning, nadat zijn vermogen
geconfisceerd is. Onkreukbare eerlijkheid en goede
trouw schreef U toch? Vier vrijgesprokenen in dezelf-

de N.S. gemeenschap werden maanden lang na het vrij-

sprekend vonnis, vastgehouden. Onkreukbare eerlijk-

heid, goede trouw!
Juist mevrouw, omdat naar onze democratische be-

grippen in de N.S. gemeenschap theorie en practijk zoo
ergerlijk in botsing komen, waarschuwen we tegen de
N'.S.B.

Wat hebt U de verdediging van Balbo's onttrooning
keurig gevonden. Balbo heeft de tocht naar Zuid-Ame-
rika volbracht, en nu is er niets meer voor hem te doen
op luchtvaartgebied, 't Is afgeloopen voor de luchtheld,
en nu gaat de vliegenier Lybië koloniseeren. Wat een
veelzijdigheid. Onbegrijpelijk, dat Eckener, die per
Zeppelin tallooze malen de Oceaan is overgestoken,
geen Minister van Landbouw is! Of zijn de tochten van
Eckener minder roemvol dan de tocht van Balbo?

Helaas, mevrouw, met alle respect voor Uw goede
bedoelingen: U bent er niet in geslaagd de beweeg-
redenen van eenige N.S. gebruiken duidelijk te maken.
Vóór Uw pogingen, hebben wij zelf moeite gedaan, ons
licht er over op te steken. Wij hebben vergaderingen
van de N. S. B. bezocht, en naarstig het programma
met toelichting bestudeerd. Tevergeefs! Dat het N.S.

licht niet in ons democratische duisternis is doorge-
drongen is o.i. mede te wijten aan het gebrek aan posi-

tiviteit in de N.S. beginselen en de on-Hollandsche
„adat" van de N.S. leer en geloofsbelijdenis.

Ten slotte: wat in Lopik gebeurd is, betreuren wij

oprecht! Wij kunnen deze laffe overval niet genoeg ver-

oordeelen. Tenzij we niet zelf aangevallen worden met
andere dan geestelijke wapenen, zullen we principieele

tegenstanders blenven van vuist-, knuppel- en revolver-

recht. Want dit laatste recht is in absolute strijd

met de democratische opvattingen.

ffi0&h BVSèOÊtZOO Ê®t& £§&-
kochtto^GBB diBpr'ijz&n
DAMESMANTELS WIET BOIMT
KINDER „ „ ,.•

van f 1.— tot f 3.—
KOMT KIJKEN l

Zeestraat 37 Gesloten Huis
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Telef* 340 - Garage Stationsplein

JUBILEUMSFEESTEN VAN O.S.S.
Zooals te verwachten was werden de jubileumsfees-

ten van O.S.S. met een grootc belangstelling in bree-
den kring gevierd.
Het kon ook haast niet anders zijn, want en het

groot aantal oud leden maakt dat overal de belangen
en het wel en het wee van O.S.S. een deel van de Zand-
voortsche belangengemeenschap uitmaken.
Daarom was een dubbele belangstelling voor de fees-

ten te verwachten, die bij gelegenheid van het dertig-
jarig bestaan in Monopole georganiseerd werden.
Een verwachting, die in alle opzichten aan het gestel-

de heeft beantwoord.
De eerste avond, die Zaterdag gegeven werd, bewees

boven de hooggestelde verwachting, dat O.S.S. werke-
lijk een deel van het Zandvoortsche leven uitmaakt.
Toen de heer Dreijer om kwart voor acht aan het

station der E.S.M, arriveerde, werd hij verwelkomd
door den vice voorzitter van O.S.S., den heer O. Brink.
Nadat in de gereedstaande auto's was plaatsgeno-

men, ging het met de Zandvoortsche Muziekkapel
voorop door de Haltestraat naar Monopole. De leden
van O.S.S. maakten het gevolg uit.

De groote belangstelling langs de weg toonde duide-
lijk, hoe bijna geheel Zandvoort in deze jubilcumdagen
met O.S.S. meeleefde.

Bij de ingang van Monopole werd de heer Dreijer en
zijn echtgenoote ontvangen door den heer Halderman,
voorzitter van O.S.S. en den heer Kiefer, waarbij de
hartelijke woorden er van getuigden, hoe men geheel
en al zich op dit jubileum had ingesteld.

Nadat de Zandvoortsche Muziekkapel op het tooneel
had plaatsgenomen, trad de heer Dreijer onder fanfa-
res en het daverend applaus van de aanwezigen de zaal
binnen.
Daarna volgden de leden van O.S.S., waarbij de op-

marsen werd geleid door den heer Castien.
De leden stelden zich op in een groot H., de eerste

letter van het woord hulde.
Daarna werd door den heer Halderman de feest-

avond geopend.
Namens O.S.S. heette hij allen hartelijk welkom op

deze jubileumsavond. In het bijzonder richtte hij zich
tot het Bestuur van de Kennemer Turnkring en de
Technische Commissie in de zuster vereenigingen.

Verder bracht hij een woord van dank aan B. en W.
voor hunne bereidwilligheid, bij deze feestviering ver-
leend en aan de donateurs, die steeds voor O.S.S. zoo'n
trouwe steun waren geweest en gebleven.

Hij herinnerde eraan, dat deze avond een dubbele
beteekenis had, vooral door de viering van het jubi-

leum van den heer Dreijer, den directeur van O.S.S.

Het zou de laatste maal zijn, dat de heer Dreijer de
uitvoering zou leiden. Want na dertig jaar lang die

P* FLIBTSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

leiding aan O.S.S. gegeven te hebben, ging de heer
Dreijer thans O.S.S. verlaten.
Dertig jaar lang had de heer Dreijer zich met hart

en ziel aan O.S.S. gewijd, aan de belangen van de ver-

eeniging. Aan hem was het te danken, dat O.S.S. van
zwakke stek gegroeid was tot krachtige boom.
Met weemoed werd door de leden aan dat scheiden

gedacht, maar steeds zou de heer Dreijer een plaats in

het hart van de leden blijven innemen.
Gij toch — aldus de voorzitter zich direct tot den

heer Dreijer richtend — gij toch zijt de pionier van de
gymnastiek als sport op Zandvoort geweest.

Gij hebt ons het nut van het turnen laten zien. Gij

hebt met wilskracht en liefde van ervaren turner steeds

de lessen geleid.

Vele moeilijke jaren hebt ge ook met O.S.S. meege-
maakt. Maar steeds kwam na een cricis een grootere

bloei.

En het mooiste, dat bereikt kon worden, is bereikt

daardoor. O.S.S. kan zich tot de beste vereenigingen

in den lande rekenen.

PREMIE RATTENVERDELGING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken

bekend, dat in verband met het veelvuldig voorkomen
van ratten maatregelen ter verdelging van die dieren

genomen dienen te worden. In verband daarmede is

besloten, dat gedurende de maand Maart op eiken

Maandag, Woensdag en Vrijdag des voormiddags van
10 tot 10.30 uur op 'de vuilnisbelt gedoode ratten kun-

nen worden ingeleverd, waarvoor per stuk 2V2 cent

zal worden betaald.

LEZING Ds. HULSMAN.
De lezing, die Ds. Hulsman in Ons Huis hield over

Schnaton en de Egypt. opgravingen werd op de gebrui-

kelijke wijze geopend. Dat Ds. Hulsman in onze ge-

meente een graag geziene gast is, bewees wel de groote

belangstelling den avond getoond.
Mej. Bakels verleende dezen avond weer haar mede-

werking met het vertoonen der lantaarnplaatjes, wat
de lezing veel verduidelijkte.

Ds.- Hulsman vertelde een en ander over zeden en

kunst uit de 13e eeuw. Verschillende bijzonderheden

van het spijkerschrift en de ontcijfering ervan bracht

spreker onder de aandacht.
Uitvoerig ging Ds. Hulsman het leven na van Ichna-

ton, een der Egyptische Pharao's.

Bloemenmagazijn „DE ANEMOOH"
ORANJESTRAAT 5

SERINGEN vanaf 3 et per tak

TULPEN alle soorten vanaf 3 et per stuk

GELUKSKLAVER 20 et per potje

Nu is het tijd om te zaaien. ALLE soorten

Bloemen- en groentenzaden
vanaf 7 et per pakje

GRASZAAD per K.G., zeer voordeeüg

B. SCHAAP—MARSTELLER.

COSTUMIÈRE j. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOJLETTEN
J-PONNEN GEMAAKT vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

Naar de Stationsstraat

BROOD haalt U natuurlijk bij den bakker

V ljJCiJioV>ri. vanzelfsprekend bij den slager

KRUIDENIERSWAREN haait u
toch zeker niet bij den kolenhandelaar.

Koopt dan ook Uw VERFWAREN bij den VAK-
MAN-SCHILDER en dus bij de bekende

Glas- en Verfhandel

STATIONSSTRAAT 7

HET



VAN OSTADESTRAAT I —L TELEFOON 493
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Heden overleed na een
Korte ziekte tot mijn diepe
droefheid mijn dierbaar
innig geliefde vrouw

Charlotte Antonia

Van Minden-
Spaarenberg

in den ouderdom van
51 jaar.

Zandvoort, 28 Feb. 1934

N. H. VAN MINDEN
Paradijsweg 15

GEVRAAGD.

Net Meisje
voor halve dagen, direct.

Aanmelding : Mevr. Levy, Verl.

Haltestraat 77

TE KOOP :

ËMame&fiets
(Simplex Radium)

Prima staat. 3 versnellingen
Garage ,,Stationsplein"

TE HUUR

:

Een Huisje
NIEUWSTRAAT
Te bevragen bij : D. van der

Werff, Pakveldstraat 30

TE KOOP

:

Terrasstoelen met ijzeren

en Houten Tafels

Waterdrinker, Brugstraat 17

GEBOREN

:

ADRIANA
dochter van

J PAAP
J.'
PAAP-KAMSMA

Zandvoort, 26 Februari 1934
Hoogeweg 59

Dame alleen met kindje van
1V2 jaar zoekt een

Gem. zitk. enongem.
slaapk. m. of z. p.

voor direct tot eind Sept. bij

particulier. Br met prijsopg.ond
no. 141 bur. Zandvoort's

Weekblad

Ongem. Vrij Bovenhuis
TE HUUR bev. 2 slaapkamers
keuken en zitkamer. Huurprijs
f 27.50 per maand. Stationspi. 5
Boven sigarentnag. Eisenhardt

GEVRAAGD :

Zit-SIaapkamer met
of zonder Pension

Br, m. prijs ond. no. 143 bur.

Zandvoort's Weekblad.

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Zeer geachte Redactie, Het bestuur der Vereeniging
„DierenhuLp" vraagt U vriendelijk eenige ruimte in Uw
alom gelezen blad teneinde met groot genoegen eenige
verklaringen en ophelderingen te geven van haar „merk-
waardige gestes, ten opzichte van Mej. Gischler, Huls-
manstraat 12".

Waar Mej. G. zichzelf ongevraagd bij Dierenhulp (zij

was ons zelfs onbekend) als lid kwam melden en voor-
stelde belangeloos voor het Dier te werken, zoo werd
dit natuurlijk gaarne door ons bestuur aanvaard. Zeer
zeker werd door haar veel voor het Dier gedaan waar-
voor zij op de jaarvergadering in Nov. j.1. hartelijk
dank werd gezegd en dit ook uit de aard der zaak in
het verslag van genoemde vergadering te lezen was,
echter er werd aan toegevoegd, dat men hoopte, dat
deze ijver van blijvende aard mocht zijn.

Toen het gashokje ter sprake kwam, bood zij aan dat
„de baas" dit is Bol, het voor ons wilde bedienen in ge-

val van nood. Wij vroegen waar blijven de cadavers?
O, Bol had een landje in Aerdenhout waar hij icderen
dag heen moest en of hij nu met een leege zak of met
een afgemaakt dier erin fietste, bleef hetzelfde, hij zou
het daar wel begraven; dit was dus eveneens belange-
loos werk.

Gezien het feit, dat Bol, wegens finantieele omstan-
digheden geen lid onzer vereeniging kon worden werd
op de jaarvergadering voorgesteld hem eerelid te ma-
ken voor deze bclangloozc diensten.
Het is dus onwaar, dat hij dit ongewenseht werd, an-

ders had hij lc nooit zijn lidmaatschapsbewijs in ont-

vangst genomen en 2c had hij moeten protcsteeren toen
ook dit in de krant heeft gestaan., van j.1. 16 Dec.; vol-

gens zeggen van zijn huishoudster mej. G. „was hij er
zelfs erg verguld mee". Ook hebben ze beiden zéér
gaarne uit particuliere middelen van de Voorz. toe-

gangsbewijzen voor film- en feestavonden aanvaard,
want ook dit konden zij niet betalen beweerde zij.

Waar Mej. Gischler belangeloos voor de Vereeniging
werkte en door de Vereeniging niet menschen in aan-
raking kwam die hulp behoefden en door de Vereeni-
ging Dieren bij haar werden gebracht, zoo is het be-
stuur van mecning dat Mej. G. cventucele giften aan
deVereeniging zou afdragen, want zij werkte immers
belangeloos voor de Dieren; indien zij voor haar wer-
ken beloond was, hadden, wij geen reden haar dank te

betuigen. Wij hoorden echter achteraf van personen,
dat zij juffr. G. een belooning (wij weten van 3, die

haar ieder een gulden gaven) hadden gegeven, doch
juffr. G. heeft hier nooit over gerept, zoodat het be-
stuur hier niets van wist. Wel vertelde zij in het dorp,
dus niet aan het bestuur, dat ze „dik toelegde op het
gashokje" en „de baas, de dieren voor niets moest ge-

graven." Om aan deze praatjes een einde te maken
werd Bol op de bestuursvergadering van j.1. 30 Januari

HOUDT DONDERDAG 8 MAART VRIJ, WANT
DAN GAAT

aar klopt iets niet!
IN MONOPOLE STATIONSPLEIN

^Veilinggebouw

^M> wfTTE
-S==^' ZWAAN
Brugstraat 1-17 - Telef. 464
DIR. WATERDRINKER

zal op DONDERDAG 15 Maart
a.s. houden een VEILING van meu-
belen, Ledikanten, Bedden Vaste Wasch-
tafels enz.
Goederen voor deze veiling kunnen nog opge-
geven worden.
Vraagt inlichtingen — Dagelijks geopend

U vindt in onze zaak

ebber's Ooederenhande
HALT E STRAAT 32—32a

SPORTKOUSEN in verschillende kwaliteiten en mo-
derne dessins.

Fil d'Ecosse en Zijden Dames Kousen, Katoenen en
Fil d'Ecosse Kinderkousen — Fantasie Sokken in
Wol, Fil d'Ecosse en Zijde.

Wij vestigen de aandacht op onze bekende RECLAME
HEEREN OVERHEMDEN ad ƒ„ 1.45

en onze zeer uitgebreide collectie FANTASIE-
SCHORTEN.

Pracht Gebloemd groot schort ƒ 1.55

Wondergoed.
WEBBER'S TRICOT ONDERGOED.

Ook in Interlock.

OP 'T HOEKJE:
Tabak, Sigaren en Sigaretten. Alle Standaard Merken.

Byouterieën, Eau de Colognes, Uurwerken en Leder-
waren.

Dames Armbandhorloge's gegarand. goed, vanaf ƒ 3.25
Heeren Armbandhorloge's gegarand. goed, vanaf ƒ 3.50

Wil U GOED en toch
goedkoop Fruit en
Groenten eten

DAN NAAR
Het Wesliandsolia Groenten en Fruithuis

C. van Brussel ~ Stationsstraat 16.

uitgenoodigd teneinde besprekingen te houden; hij

liet echter weten (alles bij monde van zijn huishoud-
ster!) dat hij door drukke werkzaamheden verhinderd
was. Nadat het Gemeentelijk Gasbedrijf had geconsta-
teerd, dat het gasverbruik voor het vergassen van één
dier, in ons hokje slechts één cent bedroeg, terwijl door
Dicrcnhulp 10 cent voor gas vergoed werd, zoo werd
besloten ter voorkoming van verdere praatjes het gas-
hokje en de zwervershokken te doen weghalen en bo-
vendien nog ƒ 2.50 toe te geven. Dit deelde de secret,
mede en vroeg tegelijk wanneer de hokken gehaald kon-
den worden; wij kregen 3 Febr. het antwoord hierop
en gaven denzelfden dag den vrachtrijder Weber, Gast-
huisplein 1 order de dingen weg te halen. Toen na
eenige dagen niets gehoord werd, bleek bij informatie,
dat Weber's auto stuk was en toen hij daarna was ge-
gaan, bleek de familie naar Amsterdam. Toen gaven
wij den groentenboer Schot opdracht de hokken te

halen, doch Mej. G. zeide hem tot onze groote verba-
zing „de hokken niet af te geven vóór zij de ƒ 2.50 had
gekregen; hieruit blijkt dat ze dus heel erg gesteld bleek
op ons „koninklijk gebaar" n.1. de fooi van J 2.50 en
alsnog bang was deze haar zou ontgaan hoewel het
haar schriftelijk was medegedeeld.
Na al deze socsah werd op de bestuursvergadering

van 15 Febr. j.1. met algemcene stemmen besloten ons
van deze „belanglooze hulpen" te ontdoen door èn Bol
èn zijn huishoudster als lid te royceren.
Hiermede beschouwen wij deze zaak beëindigd.

Het Bestuur:
P. C. RIJNDERS—SCHOUTEN, Voorz.
H. J. M. KORENSTRA—HOMPES, Ie secr.

E. A. TER BRAAKE, 2e secr.

M. C. D. FRIEBEL ROOZE, lid.

L. L. v. KRALINGEN—v. TEGGELEN, lid.

W. A. DE GOEIJEN KOPPE, lid.

Mevr. POLMAN—BLEKK1NK (afwezig).

Dierenbescherming in de 20ste eeuw.
Schandelijke toestanden in het Leeuwarder Asyl.
Ondergeteekenden doelen mede, dat zij allen zonder

onderscheid de absolute waarheid kunnen bevestigen
van het ingezonden stuk „Schandelijke toestanden in

het Leeuwarder Dierenasyl", daar zij zich ter plaatse
hiervan hebben overtuigd.

P. C. RIJNDERS—SCHOUTEN, Voorz.
M. C. D. FRIEBEL— ROOZE, bestuurslid.

G. BEKKER—VISSCHER,
lid comm. v. onderzoek.

J. v. DIJK.
De heer J. van Dijk, die den dag, dat wij Leeuwarden

bezochten onze chauffeur was.dus geheel buiten de zaak
stond, was evenals wij diep ontdaan, door de wantoe-
standen aldaar. De heer v. Dijk zeide ons, nadat wij
hem zijn meening vroegen over het ingezonden stuk,
dat hij één aanmerking had en dat was: „dat de wan-
toestanden, welke hij daar gezien had, nog niet zóó
erg beschreven waren als het in werkelijkheid wel was".
Hij was verstomd, dat de Dierbescherming te Leeuwar-
den de waarheid van het geschrevene, durfde te ont-
kennen en zeide ten alle tijde bereid zou zijn de waar-
heid te bevestigen en te willen getuigen in deze. Hij
had thuis komende gezegd: „de varkens op een boer-
derij hebben het nog zindelijker dan de honden in Leeu-
warder Dierenasyl. Ook de heer v. Dijk is dus een be-
langrijke getuige.

Dat er nog meerdere zijn die hebben waargenomen
wat „Dierenhulp" heet te lasteren (??) mag uit de vol-

gende krantenberichten blijken.

Het asyl van „Dierbescherming".
Naar aanleiding van het gisteren geplaatste ingezon-

den stuk over het asyl van „Dierenbescherming" merkt
ondergeteekende het volgende op:

Niet alleen de dieren zijn slachtoffers, ook de om-
wonende menschen ondervinden er last van. Zooveel
dieren bij elkaar en te midden van een huizen-complex
brengt natuurlijk een lucht met zich mee maar zoo'n
kleine ruimte maakt die lucht nog veel erger, vooral
des zomers.
Bovendien is in de gemeente Leeuwarderadeel een

verordening, dat de slagers binnen een bepaalden tijd

het slachtafval moet verwijderen, maar hier vindt men
dat slachtafval terug en wat erger is: het ligt er onaf-
gedekt (ofschoon ook dat nog niet veel zou helpen) in

de buitenlucht. Den vorigen zomer hebben de omwo-
nenden daardoor van een niet te beschrijven lucht kun-
nen genieten.
Een dierenasyl behoort in geen geval te midden van

een huizencomplex, zooals nu het geval is. Er zijn im-
mers in Huizum buiten de bebouwde kom wel huizen
(alleenstaande natuurlijk) die zich beter voor het doel
leencn. w.g. Een der Omwocnenden.
Hoewel dit stuk weer tegen Dierenbeschermings'Asyl
getuigt, sympathiseeren wij hier niet mee, daar het
deze „Omwoner" meer te doen is om van den stank
der Dieren af te Komen dan te trachten hun lot te ver-

beteren.
Het volgende stuk heeft grootere waarde; hier noemt

men vrij uit zijn naam.

De ondergeteekenden, slagerspatroons
hier van ouds gevestigd, maken de
ingezetenen bekend dat dergelijk on-
gekeurd vleesch NIET bij hun
aangetroffen is door de Keuringsdienst
uit Haarlem, wat vermeld stond in de
couranten van Haarlem en omstreken
1 Maart 1934

H. G. HECK
G. KUIJPER
S. v.d. IVIIJE

A. A SERNE
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Nogmaals het dierenasyl.
De laatste dagen kon men in de „Leeuwarder Cou-

rant" het oen en ander lezen over het Dierenasyl in de
De Wetstraat 18 lluizum.

Zelf heb ik cenigc keeren het asyl bezocht en er ook
een hond weggehaald.
Van een behoorlijk onderdak was toen ook geen spra-

ke. Wel van tochtige bij elkaar gelapte kceten.
De dieren waren opgesloten — sommige 3 in één hok-

je — in veel te kleine hokjes en voorzoover ze buiten
konden komen baggerden ze in de modder. Het meest
trof mij nog cle ellendige toestand, waarin de katten
verkeerden.
De beesten zaten in . kleine konijnenhokken, ieder

hokje voorzien van een middenschot.
De ééne helft deed dienst voor W.C. de andere voor

Zit-slaapkamer plus cetvertrek.
Van op tijd versch stroo was toen ook geen sprake.
De dieren zaten in weer en wind, zonder dat er des

nachts eenige beschutting voorkwam.
Den eersten keer dat ik er was zat er een poes nog

goed gezond. Eén week later kwam ik terug, toen was
het dier blind, terwijl het onophoudelijk snorkte en
niesde. De oorzaak was niet moeilijk te raden!
Verder trof ik een hokje aan, waar veel te veel duiven

bij elkaar waren. Nergens een schoon plekje te vinden,
alles mest!

Ik kan mij niet begrijpen hoe een dierenarts van
Leeuwarden nog met lof van zoo'n toestand kan ge-

wagen.
Hoe het met de andere honden was weet ik niet, maar

de hond, dien ik er weggehaald heb, zat niet onder luis

en pluis. Wat hij wel had, wat mij later bleek, en dat

nog veel erger was, de hond had schurft of Rude, zooals

wij hier zeggen. Vandaar het voortdurend jeuken en
schuren, zooals Zandvoort schrijft!

Wat het eten betreft kan ik nog wel zeggen, dat hier

en daar een stuk zwierf en dat het er vrij onooglijk uit-

zag en weinig streelend moet zijn voor de reukorganen
van omwonenenden.

Britsum. (w.g.) H. DE VRIES Jzn.

3o. Uit een schrijven van de Burgemeester van
Huizum, waar o.a. in voorkomt:

„Uit een in het asyl ingesteld onderzoek bleek, dat

verbetering noodzakelijk is waartoe ik mij dan ook in

verbinding heb doen stellen met de Vereeniging Dieren-

bescherming in Leeuwarden".

U ziet dus lezer, dat er bewijzen te over zijn om aan
te toonen, dat al onze gezegden op waarheid berusten
en men alleen door ruchtbaarheid te geven iets berei-

ken kan voor een eerlijke zaak; bij alle andere maatre-
gelen, blijft de toestand onveranderd en nu wordt men
al is het op zeer onaangename wijze wakker geschud.

Het balletje is nu gelukkig aan het rollen gebracht en

wij zijn er trotsch op dat dit door ons toedoen is ge-

schied en wij verzekeren dat het slechts dan tot stil-

stand komt als de toestanden en het lot der dieren in

het Leeuwarder asyl verbeterd zijn.

Dat ze reeds verbeterd zijn, blijkt wel uit een kran-

tenbericht van den asylbeheerder Jacob Twijnstra,

waarin hij o.a. schrijft: „zij, die mochten vreezen, dat

het er in het asyl werkelijk zoo uit ziet als werd be-

weerd, moeten maar eens een kijkje komen nemen."
't Is zeldzaam brutaal, maar het zegt ons reeds iets

n.1. dat ons doel het lot dezer dieren te verbeteren al

reeds voor een deel bereikt schijnt te zijn en wij zijn

er zéér tevreden over. Het bestuur.

HET V.A.R.A. TOONEEL KOMT.
Op Donderdag 15 Maart, zal 's middags in gebouw

Monopole Stationsplein voor de kinderen een voorstel-

ling worden gegeven door het V.A.R.A.-Tooneel onder
leiding van Willem van Cappellen, van het door deze
geschreven tooneelspel „Monkey, de Menschaap" of

„Een nieuw avontuur van Oome Keesje". Des avonds
zal het V.A.R.A.-Tooneel opvoeren een stuk voor vol-

wassenen, eveneens geschreven door Willem van Cap-
pellen, dat de titel draagt: „Daar zij ze".

Het kinderstuk is een geschiedenis waarin de perso-

nen voor zeer veel kinderen geen onbekenden zullen

zijn, al hebben zij ze nog nimmer gezien. Immers de ge-

schiedenis van Oome Keesje op dé maan speelt zich

reeds geruime tijd voor de microfoon af en welk kind

GEVRAAGD :

<Ged. van gem. huis,

met keuken
Brieven m. prijs ond. no. 142 bur.
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BEVELANDERS
ROOIEN
EIGENHEIMERS
FR. BORGERS
FR. REDSTAR
BRAVO'S
ZW. BONTEN
ZW. BLAUWEN
DUIN EIGENH.
DUIN KRALEN
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Aardappelhandel
Kerkplein - Telef. 74 - Zandvoort

Laat U installeerendoor een vakman
ILoopers, zeilen, karpetten, matten

en diverse gordijnstoffen uit ruime
voorraad leverbaar.

Woning-inrichting U VAN STRAATEN
Behanger - Matrassenmaker - Stoffeerder
HALTESTRAAT 58 - TELEFOON 516

sorteerin

)

Ziet de Etalage

Kropsla, Veldsla ....

Pracht Rabarber ....

Hagelwitte Bloemkool
Versche Andijvie
Versche Spinazie ....

Harde Spruitjes, 2 pond 25 et

Schorseneeeren, per pond 12 et
Tuinworteltjes, geschrapt per pond 8 et
Dik wit Lof, per pond 15 et
Pracht Boerenkool, per pond 8 et
Gekookte Bietjes, per pond 8 et
Harde Uien, 3 pond 10 et
Amerikaansche Appelen, per pond 20 et
Fijne Handperen, per pond 25

Groote en kleine Sinaasappelen

Ie soort Bananen, 2 pond 45
Groote Citroenen, 3 voor 10

Cocosnoten, Walnoten, enz.
Pinda's, versch gebrand, per pond

et

enz. enz.

12 et

ALLEEN BIJ

R. HOGEN-ESCH - TELEF. 237
ROZENNOBELSTRAAT 18 Recht voor de KI. Krocht

zal de pogingen van Oome Keesje, om op aarde terug
te komen, niet met angstige spanning hebben gevolgd?
Ook in het tooneelspel m twee bedrij\en zullen wij

de strijd tusschen Monkey, de Menschaap, en de Speur-
hond meemaken, Oome Keesje wordt hc\rijd! Maar
hoe! De spanning \an het stuk /ouden we wegnemen,
indien we dat verklapten.

In het stuk voor volwassenen leeren we ook al radio-
liguren kennen, n.1. Teun de klepperman, de Dorpsbar-
bier en de Wijze uit het Oosten, (liet hot \.m Omar de
(lerticnde).Velen zullen zich de .s.imenspraken tusschen
Teun en zijn vrienden ( .laantje) bij de Pomp nog wel
herinneren, terwijl Tijmen uit de burbierswinkel met
zijn „betrekkelijk dan!. ..." en de Wij/e uit het Oosten
zeer zeker ook nog wel niet vergeten zullen zijn.

Waarschijnlijk zullen velen van de gelegenheid ge-
bruik maken om de bekende radio-hgiircn nu ook eens
te komen zien.
Wat de spelers betreft kunnen wc kort zijn. 1 let

V.A.R.A. Toonecl .staat onder leiding van de zeer be-
kende voordrachtskunstenaar Willem van Cappellen,
terwijl verder nog meewerken de dames: Janny van
Oogen, Rolien Numan en Hetty Back, en de heeren:
Adolf Bouwmeester, Frans Nienhuijs, Carel Rijken en
Jan Lemaire. Allen zijn zeer zeker geen vreemden. Ze
zijn bekend genoeg, vroeger uit de tooneel-ensemblcs
waarin zij werkten en thans door hun optreden voor de
microfoon.
Nadere bijzonderheden kan men in de advertentie

vinden.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Geertje, dochter van P. O van Kuijk

en D. .1. Koning; Adriana dochter van J. Paap en J. S.

M. Kamsma.
GEHUWD: P. Visser en N. Keur.
ONDERTROUWD: Jb. Hartevcld en P. Terol.
OVERLEDEN: H. Draijcr, oud 74 jaren.

C. A. Spaarenbcrg, echtgenoote van N. Minden, oud
51 jaren.

CORRESPONDENTIE.
Enkele berichten en verslagen moeten tot volgende

week blijven overstaan.

Geew ^oet/e elisoh
zondes*
Piet Pamp's wisch

Tongen, alle maten, per pond 50 et

Heilbot moten, per pond 50 et

Tarbot, alle maten, per pond 40 et

Griet, alle maten, per pond 40 et

Krimp Kabeljauw moten, per pond 40 et

Tong schar, alle maten, per pond . . 40 et

Versche Zalm, per pond 70 et

Schelvisch, per pond vanaf . . 20 tot 35 et

Schol, per pond vanaf 20 tot 30 et

Scharren, per pond vanaf .... 10 tot 20 et

Zuidcrzeebot, per pond 25 et

Spiering, per pond 20 et

Zuiderzeebokking, 3 voor 10 et
Schelvischkuitjcs, per pond 20 et
Lever, per pond 30 et

Levende Bak- en Stoofpaling steeds voorr.
Stokvisch, zeer blank, per pond .... 70 et

Zoutcvisch, zeer blank, per pond . . 30 et

50 Inmaakharingen 100 et

20 Zure Haringen 70 et
8 Zure Haringen 30 et

4 Zure Haringen 15 et

Heden middag: een pracht collectie

Gerookte Paling, per pond vanaf 70 et

Gerookte Pooncn, Scharren, Maartschc en
Engelsche Bokking.

Al onze artikelen worden machinaal gesne-
den. - Dagelijks versch gepelde en gekookte
Garnalen
GROOTSTE BEDRIJF TER PLAATSE.

Bezoekt onze inrichting.

llleen bij PIET PAAP'sVISCHHAND
HALTESTRAAT 61 - TELEF. 141
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:acht lof
Dames doet uw voordeel

LOF

i per pond

I 10 cent

I

Flarde Spruiten, per pond vanaf 10 et

Andijvie, per pond ^0 et

Sla, per krop 5 er

Veldsla, per ons -"' ct

Bloemend. Gele Kool 8 et

Groote Roode Kool 10 et

Worteltjes, per pond 6 et

Uien, 4 pond voor 10 et

Stoof appelen, 3 pond voor 25 et

Pracht Bellcflcurs, 2 pond 25 et

Wijnappclen, per pond 15 et

Goudrcinettcn, per pond 18 et

Manderijncn, 6 stuks 10 et

Heerlijke .Taffa Appelen, per stuk 8 et

Conserven, Wijnen en Likeuren tegen de laagste prijs.

L, J. VAH NQRDE - Zeestraat 10 (naast Van Eldikj ±

| IV» BEKENDMAKING
[gn Ondergeteekende maakt bekend dat naar aanleiding van het

ra bericht in het Haarlem's Dagblad dat er bij een Slager te Zand-S voort ongekeurd vleesch is in beslag genomen, dit echter
03 NIET *t»i
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hem is geschiedt.
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DONDERDAG 8 MAART A.S. NAAR

Daar klopt iets nietl
DAN HEEFT U EEN GEZELLIGE AVOND ! ! ! ! !

MONOPOLE — STATIONSPLEIN

UITVOERING EUTERPE.
31 Maart gcctt het Muziekgezelschap „Eutcrpc" u jt

Haarlem een uitvoering in Monopolc. Medewerking
verleent dezen avond het Opera koor Zandvoort onder
leiding van den heer E. H. Kerkhoven.

DE HEER HIEBENDAAL.
heeft de gemeentedienst met pensioen verlaten.

Plaatsruimte maakt het ons voor dit nummer onmoge-
lijk, van dit afscheid thans meer te vermelden, dan dit

korte bericht.

In een volgend nummer hopen we uitvoeriger te zijn.

INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING
Bij voldoende deelneming zal op Zondag 1 1 Maart

door onze atdeeling een excursie worden gemaakt naar
het Koloniaal Instituut te Amsterdam, waar onder des-

kundige leiding een rondgang zal plaats hebben.
Vertrek per tram om 11 uur van hier. Na afloop kan

ieder zijn vertrekuur zelf bepalen . De kosten van ver-

voer, entree en een kop koffie, dat gemeenschappelijk
gebruikt wordt bedragen p. persoon 1 Gulden. Enkelen
kunnen tegen verlaagde prijs mee.
Wie mee wenseht te gaan wordt verzocht zich

uiterlijk op Zaterdag 3 Maart op te geven bij S. van
Bever of C. J. Micras

Bijeenkomst, van het Instituut (Afd. Zandvoort)
tevens jaarvergadering op Dinsdag 6 Maart des avonds
kwart over acht in de Oude Bewaarschool met decla-

matie door Mevrouw Johanna Opdam.

De heer Geers gaat Zandvoort verlaten
Reeds eerder schreven wij, dat er een mogelijkheid

bestond, dat het Katholieke raadslid, de heer Geers,
onze Gemeente zou gaan verlaten. Hoe zeer het ons
ook spijt, thans moeten wij dit bericht bevestigen,
daar het thans definitief is, dat de heer Geers, sta-

tinoschcf bij de E.S.M, met 1 April naar Haarlem wordt
overgeplaatst.

In 1906 kwam de heer Geers in Zandvoort bij de
hulpcontrole. In Juli van dat jaar volgde zijn benoe-
ming tot chef.

In de jaren 1906—1934 had de heer Geers een werk-
zaam leven, ook buiten zijn werkkring om. Wij meencn,
dat de heer Geers tot de oprichters van verschillende
R. K. organisaties en vereenigingen voortdurend
direct deelnam in Katholieke aangelegenheden. Door
hem werd in 1917 opgericht de R.K. kiesvereeniging,
waarvan hij Voorzitter werd. Later in 1929 na de
reglementswijziging werd de heer Geers secretaris der
Vereen, en bekleedde in deze functie een even werk-
zaam aandeel.

In het zelfde jaar werd onder zijn leiding opgericht
een tooneelvereeniging. Het batig saldo van de tooneel-
avond door deze vereeniging georganiseerd kwam lief-

dadige instellingen ten goede.
Van 1920 tot heden is de heer Geers lid van het toen-

malige armbestuur, thans Maatschappelijk Hulpbetoon.
Hij was ook degene, die opheffing van de z.g n. steun-
bonnen voor de armlastige bepleitte en verhooging der

zRIJWIELEN:
Een rijwiel koopen is een zaak van ver-
trouwen. Voor iedere beurs een rijwiel

£ 29-75
Een pracht, metkettingkast, remnaaf enz.

f 36.75 - f 38.50 enz. allen met 3jaar gar.

Onderdeelen Banden
REPARATIE - INRICHTING

Uyleman - Swaluëstraat 6 - Kerkplein 2

normen wist te bereiken. Sinds 1923 is de heer Geers
lid der Gemeenteraad en maakt lid uit van tal van
raadscommissies. Van 1923 tot 1933 was hij lid der fi-

nancieele commissie. Tot 1934 mede lid der commissie
van Sociale Aangelegenheden en Georganiseerd Over-
leg. Verder maakt de heer Geers deel uit van de Com-
missie van Publieke Werken.
De R.K. Volksbond in 1931 opgericht, mocht zich

voortdurend in een intense belangstelling van haar
medeoprichter, den heer Geers verheugen.

In het Plaatselijk Crisis-Comité kreeg hij een plaats
sinds de oprichting.
Ook in de Bad-Commissie had de heer Geers zitting

Na de opening van het Zuiderbad bedankte hij hier-

voor.
Op het gebied van liefdadigheid heeft de heer Geers

menigmaal zijn medewerking verleend.
Den len April vangen zijn werkzaamheden te Haar-

lem aan, doch tot 1 Mei blijft hij onze plaatsgenoot.
Opvolgers op de candidatenlijst der R.K. Staats-

partij zijn de heeren: 1. J. Kaptcijn, 2. D. Vader, 3. P.

Berkhout.

„DAAR KLOPT IETS NIET".
Met dit tooncelstuk zal het gezelschap P. Mols-de

Leeuwe Donderdag 8 Maart in Monopole komen. Reeds
tal van keeren werd met de opvoering van „Daar klopt
iets niet" succes behaald, en wij twijfelen ook niet of
de directie van Monopole heeft weer een goede keus
gedaan, door dit stuk in haar gebouw te doen opvoeren.

VAN HUIS WEGGELOOPEN.
Door de politie is hier zwervende aangetroffen een

zeventienjarige knaap uit Amsterdam, die het ouder-
lijk tehuis ontloopen was. Hij is door de politie op
transport gesteld naar zijn woonplaats, om aan het ou-

derlijk toezicht te worden teruggegeven.

Zondags 2 keer versch brood
Door mijn enorm succes, met
heerlijke cocoskoek, kan een ieder

die weer 35 et besteedt, 1 ons
cocoskoek voor 5 cent koopen ! !

!

(Gewone prijs 10 cent)

Zondags de geheele dag VERSCK brood

M- Rood - Haltestr, 35 ~ Tel- 326

Behangerij - Stoffeerderij

J. JACOBSON Jr.

CO

Cu

Nog is het tijd

om de kamers, welke U verhuren wilt, te

laten behangen! Over eenige weken, als het
drukke seizoen er is, zult LI vaak moeten
wachten. - Onze behangselcollectie biedt U
ook bijzondere voordeden : enorme sorteering,

opnieuw verlaagde prijzen, gloednieuwe
dessins - Tevens hebben wij een schitterende
sorteering meubelstoffen, om Uw meubelen
opnieuw te laten bekleeden. Vraagt U staal-

boeken en begrooting. Het verplicht U tot

niets. Onze naam is een garantie voor prima
werk tegen uiterste berekening.

Complete Woning-Inrichting; - Telef. 270

Koopt U een Blik Gemengde
Biscuits van 12 ons inhoud

voor slechts 90 cent

GROOTE POT

PINDA KAAS
17 CENT

Een Ponds Bus

CACAO
35 CENT

Javawafels Paul Kaizer p. % p. .... 25 et
Biesjes Paul Kaizer p. % p 25 et
Frou Frou of Tric Trac p. X P 25 et
Pracht Bonbons 2 ons 25 et
Chocolade Wafeltjes 2 ons 25 et
Chocolade Klaverblaadjes 2 ons 25 et

Verkades Kaas Crackers
PER BUS 50 et

Chocolade Eitjes per ons 18-20-25 et

Groote Krocht 32 - TeL 370

DE DOOFPOT.
Het Liefdadigheids Tooneel onder leiding van den

heer W. Rauch heeft het durven wagen een reprise te
geven van De Doofpot, het bekende stuk van Jaap van
der Poll.

We zeggen: durven wagen.
Want voor zooverre we weten, is het reeds heel

lang geleden, dat een tooneelvereeniging zoo kort ach-
ter elkander tweemaal hetzelfde stuk gaf. Dat de zaal
van Monopole bij de tweede opvoering weer zoo ge-
vuld was, met een belangstellend publiek bewijst de
goede naam, die de eerste opvoering heeft verworven.
Maar ook, dat uitstekende krachten in deze nieuwe

vereeniging zich hebben vereenigd. Trouwens, het was
te verwachten, want de heer Rauch hebben we reeds
vroeger leeren kennen als een zeer ambitieus en serieus
werker op de tooneelplanken.
Mevr. Stol, wier rol van Moeder we ons nog zoo le-

vendig herinneren, gaf thans een andere, even schitte-
rende zijde van haar speeltalent te zien in de rol van
Cornelia.
De heer Hildering was van deze snibbige echtgenoote

een waardige tegenhanger door zijn goed doorvoeld
spel.

Aan deze beide komt bij de opvoering van De Doof-
pot wel een extra woord van lof toe.
Mevr. Rauch gaf goed overwogen spel als Tante

Chrisje en hield het gevonden type tot het laatste zui-
ver vol.

De heer Hendriks en de heer Rauch brachten de vroo-
lijke stemming door hun vrij spel.

Ook de nieuwelingen bij deze nieuwe tooneelgroep
gaven door hun goed verzorgd spel veelbelovende ver-
wachtingen voor de toekomst. De regie van den heer
Rauch zal van de dames De Jong en Riene uitstekende

HEEFT U
STUCADOOR-

WERK?
Witten of waterverven

f 1.— per plafond

A* KEMP - Noorderstraat 47

tooncelkrachten maken.
Verder nog bekenden, zooals mevr. Vollers als vrouw
Kranz en den heer Rouffaer. Beide goed bekende bij

het Zandvoortsche publiek door hunne vroegere pres-
taties.

De heer Rauch kan met groote voldoening op deze
tweede uitvoeringsavond terugzien.
Het vaststaande bewijs is geleverd, dat het Zand-

voortsche Liefdadigheids Tooneel reeds dadelijk een
groote plaats onder de Zandvoortsche vereenigingen
heeft ingenomen.
Naar men ons mededeelt is het batig saldo van deze

avond bestemd voor het Oude Mannen en Vrouwen
Gasthuis en de verpleegden van de Diaconie.
Dan wordt goed tooneelspel een dubbele goede daad.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 4 Maart 10 uur Ds. D. TROMP.
GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.

Brederodestraat 31.

Zondag 4 Maart v.m. 10 uur Ds. P. VAN DER VLOED
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 4 Maart v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
4e Lijdenszondag, cat. Zondag 29
n.m. 5 uur Dezelfde. Openb. bel. Bed. H.A. Nabetr.
ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".

Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.
Brugstraat 15.

Zondag 4 Maart v.m. 10.30 uur Ds. N. PADT.
JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL

Zondag 4 Maart 10.30 uur: de heer G. Meyer Drees.

KINDERDIENSTEN
12—1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaa-rschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.
R.K. KERK.

Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof
en Lijdensmeditatie.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Jozef.
Daarna congregatie voor de jongens.

Donderdag lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Vrijdag 7 uur Oefening v.d. H. Kruisweg.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.
Vrijdag 9 Maart Middagdienst 5.15 uur.
Zaterdag 10 Maart Einde v.d. Sabbath 6.34 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ing'ang Parallelweg.

ZANDV. KRING GODSDIENSTIG LEVEN.
Zaterdagavond 8.15 uur spreekt in de Jongerenkring

ds. N. Padt over „Christus bij Rembrandt". Zijn lezing
zal geïllustreerd worden met een groot aantal prachtige
lantaarnplaatjes. Iedereen is hartelijk welkom.
Aanstaande Maandagavond kwart over acht houdt

Ds. N. Padt de eerste van de drie voordrachten, die
wij eenigen tijd geleden aankondigden. De titel van de
eerste Inleiding is: „De achtergrond van het N.T.". De
avonden zijn voor iederen belangstellende toeganke-
lijk en wel gratis. Alleen wordt aan het eind der sa-

menkomst gecollecteerd. Men verbindt zich voor den
cursus van drie avonden. De andere data zijn 19 en
26 Maart. De andere onderwerpen: „Wat weten wij
van Jezus?" en „Christus bij Rembrandt", waarbij een
kleine honderd lantaarnplaatjes zullen worden ver-
toond, een prachtcollectie.

N. S. B.
Naar wij vernemen zal op de vergadering op Dinsdag

6 Maart in Bodega Mustert spreken de heer Overwijn,

Gemeentelijke Badinrichting
In de week van 19 tot en met 24 Febr. werden 39

Kuipbaden en 302 Douchebaden genomen.

Alle naar de Hoiland-BeSgië wedstrijd

Doch ELDIK bovenaan met kwaliteit
GROOTE OSSENTONGEN ƒ2.-
KALFSTONGEN, vanaf 30—75 et

EERSTE KWALITEIT VARKENSVLEESCH !

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.00

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.10

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.20

3 pond Varkens Fricandeau ƒ 1.25

3 pond Varkens Lappen ƒ 1.10

3 pond Varkens Rollade ƒ 1.10

3 pond Pekel Spek ƒ 1.00

Biefstuk ƒ 0.70

Lende ƒ 0.60

ALLES A CONTANT - ALLES A CONTANT

H. VAN ELDIK

Ie KWALITEIT HOLLANDSCH RUNDVL.
4 pond Ossevet, gedraaid ƒ 1.20

3 pond Riblappen ƒ 1.50

3 pond Rosbief ƒ 1,40

3 pond Rosbief (Muis) ƒ 1.50

3 pond Rollade ƒ 1.35

3 pond Gehakt ƒ 0.90

4 pond Lamsvleesch ƒ 0.60

Lamsbout ƒ 0.40

Lams Karbonade vanaf ƒ 0,20

Vs pond Gebraden Rosbief ƒ 0.30

Vs pond Gebraden Varkens Fricandeau . ƒ 0.30

lVs ons Rookvleesch . ƒ 0.25

2 pond mager spek ƒ 0.65

TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).
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Theater „Monopole"
Stationsplein — Zandvoort

DE VEREEN. SCHOUWSPELEN

k

DIR: PIERRE MOLS AMSTERDAM

Donderdag 8 Maart - 8*15 uur

& L
DAAR
PT IET

I E T!
'n „Hoogst ingewikkelde geschiedenis" in drie bedrijven
door FRAIVZ ARNO LD, schrijver van de successtukken:
„Als je maar 'n verleden hebt'', ,,De Spaansche vlieg"

Medewerkenden: de dames: ENNY MOLS-
DE LEEUWE, Betty Grit-Vink, Beb Boole-
man; en de heeren : PIERRE MOLS, John
Timrott, Willem v.d. Hoog, Louis van Dom-
melen, Gerard Robbers, G. Limper, Jan Boon

EIGEN DECORS vervaardigd op de Ateliers van de Firma
W. BEYIMEIM & ZOON — Amsterdam

REGIE: PIERRE MOLS

Prijzen der plaatsen: f 1*50, f 1*

—

f

f 0*75 plus rechten
Plaatsbespreking 7 en 8 Maart van 12 tot 3 uur.

HF

fAEGI
TECHNISCH BUREAU BINDELS

PARADiJSWEG 1 en 12

VAMPYR-RONDA

De VAMPYR-RONDA Stofzuiger valt thans
onder een ieders bereik. U kunt wel een duur-

dere maar geen betere Stofzuiger koopen.

Prijs a contant ..... f 58.—
betaalbaar met 70 et per week

Protos Stofzuiger, Philips Radiotoestellen
ook op Gemakkelijke betalings condities.

Beits Beits Beits Beits

n
Koopt een busje Fixiton Superiijm
en Ciraton Superbeits bij de firma

S Kort's IJzerhandel §
HALTESTRAAT 11 - TELEF. 335

en U ontvangt gratis formulier tot

deelname aan

KNUTSELWEDSTRIJD
alsmede mapje waarin werkteeke-
ningen van een Klokje en fraai Sier-
lampje. Prijzen aan deze wedstrijd
verbonden: f 100.-, f 50.- en f 10.-

alsmede fraaie Troostprijzen.

Fixiton Superiijm Fixiton Superiijm

ONTVANGEN
Een grootc partij Elastieken heup-
corsetten in diverse breedtes en
maten SPOT vanaf 49 et

Bustehouders ruime keuze v.a. 35 et

Bij ons vindt II een ruime keuze in

matzijde kousen
115-108-98-89-79-69-59-39 et

De nieuwste Kraagjes voorradig
vanaf 39 et

Kent U de nieuwste Kinderjarretel-
gordels ? Ideal met 4 jarretelles

Alleen bij ONS 59 et

Nog slechts kleine voorraad wollen
Damesrokken met heupstuk en

stalen Knoopgarneering f 1.65

Zie verder etalage. Ruime keuze in

alle artikelen

HET KOOPJESHUIS Kerkstr. 32 (naast AlbertHeijn]

ZEEUWSCHE EN FRIESCHE

PLANTAARDAPPELEN
Gekeurd van zware Klei.

Van Deursen's Aarda
Kerkplein Telefoon 74 Zandvoort

ZANDVOORT

Openbare Vetkooping
krachtens art. 1223 B.W.

Mr. M. SLINGENBERG en
J. VAN MUNSTER VAN

HEUVEN, Notarissen te Haarlem
zullen op

Dinsdag 6 Maart 1934
des nam. 2 uur in café „Wel-
gelegen" van den Heer Diemer
aan het Kerkplein te Zandvoort
publiek verkoopen :

Een Heerenhuïs aan de Haar-
lemmerstraat nr. 24 te Zand-
voort, alsmede het erfpachts-
recht tot 31 October 1997 van

den ondergrond, kad. gem. Zand-
voort sectie A nr. 2883 groot
2.26 Are.
Erlpacntscanon f 30.21 per jaar

Verhuurd voor f 650.- p.j. tot

1 April 1934.
Bezichtiging Dinsdags en Don-
derdags van 2-4 uur.

Aanvaarding bij de betaling vóór
of op 17 April 1934.
Inlichtingen ten kantore van gen.
notarissen Ged. Oude Gracht 82
te Haarlem. Tel. 13860.

Notaris Van Arkel
te Haarlem zal op

Woensdag 7 Maart 1934

des n.m. 2 uur in „Zomerlust"
a d. Kosterstraat 7 te Zandvoort
publiek verkoopen :

Het huis met zomerhuis en erf
te Zandvoort, a d. Brederode-
straat 48, groot 1,82 A.

Het perc, hetwelk is voorzien
van alle moderne gemakken, is

tot 1 April 1934 verh. voor
f 750.- p. j.

Aanv. na betaling vóór of op
19 April a.s.

Bezichtiging Dïnsd. en Donderd.
van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore
van den Notaris, Jansweg 52

Weest voorzichtig!!
Verwaarloos Uw
verkoudheid niet

Haal gauw een
flacon

Druivenborstsiroop
MET VENKEL

^ifecficfraal®

DROGISTERIJ

L Blaauboer
Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel. 192

TOONEELAVOND „VROUWENHULP"
De propaganda-avond, die de Vereen. „Vrouwen-

hulp" met medewerking van de „Phoenix" Maandag-
avond in „Monopole" gat, mag uitstekend geslaagd ge-
noemd worden.
Mevr. Van Dijk-Meyer heette in haar openingswoord

alle aanwezigen van harte welkom en in 't bijzonder
Burgemeester Van Alphen en diens echtgenoote. Daar-
na gaf de spreekster een kleine uiteenzetting van het
werk, dat Vrouwenhulp doet en het doel, dat de Ver-
eeniging beoogt. Wat gedaan wordt en waar hulp ver-
leend wordt, gebeurt dit zonder aanziens des persoons,
zonder dat gelet wordt op politieke richting ot anders-
zins, waar hulp gevraagd wordt, wordt deze zooveel
het in de macht der vereeniging ligt gegeven. Ken klein
overzicht van het geen in 't aigeloopen jaar gedaan is

volgde en vermeldde o.a. dat ongeveer 1500 liter melk
en een evengroot aantal eieren, levensmiddelen, brand-
stoffen, verbandstoifen e.a. waren uitgereikt.
Verder verleent de vereeniging hulp aan kraamvrou-

wen en verstrekt die vrouw gedurende 10 a 12 dagen
warm eten. Een oproep deed mevr. Van Dijk aan de
aanwezige dames om zich op te willen geven als „kook-
ster" bij de vereeniging. Dit wil zeggen, dat men zich
bereid verklaart voor een kraamvrouw te koken, doch
niet 12 dagen achtereenvolgens, maar slechts 1 keer per
geval, dus misschien 6 of 7 keer per jaar.
Dit laatste hangt af van 't aantal dames dat zich be-
schikbaar stelt. Dank bracht spreekster aan de bonnen-
loopsters, die de vereeniging een groote steun zijn daar
de maandelijksche en jaarlijksche bijdragen, de groot-
ste bron van inkomsten vormen en aan allen, die de
vereeniging steunen.

Phoenix speelde het eerste bedrijf van „de Privé-
secretaresse, waarna Ds. Padt een korte rede hield.

Ds. Padt wekte de aanwezigen op de vereeniging
„Vrouwenhulp" te steunen en te blijven steunen, daar
het werk dat de vereeniging doet aller sympathie ver-
dient. Van critiek blijft het werk van „Vrouwenhulp"
niet verschoond en eerlijke critiek is ook zeer zeker
wel op haar plaats, toch moet men hiermee voorzichtig
zijn. „Vrouwenhulp" zal wel eens geholpen hebben,
daar waar het nu niet direct moest en misschien zal
dit nog wel eens gebeuren. Toch kan men er van ver-
zekerd zijn, dat alles in 't werk gesteld wordt om dit
te vermijden.

In de pauze, na de 2de acte werden verschillende
voorwerpen o.a. een litho van A. v. Dobbenburgh op
Amerikaansche wijze verkocht.
Phoenix kwarn hierna weer op de planken en oogstte

een daverend applaus. Een uitvoerig verslag over de
opvoering van de Privé Secretaresse brachten wij reeds
eerder.
Mevr. Van Dijk bracht dank aan de leden van Phoe-

nix, aan wie een zeker deel van het succes van den
avond te wijten was en bood de dames bloemen aan.

POLITIENIEUWS.
Tot agent van politie alhier is benoemd de heer D.

W. Akooy, thans marechausee te Groesbeek.
De heer Van Akooy is niet onbekend met onze bad-

plaats, daar hij eenige jaren reeds des zomers hier als

marechausee dienst heeft gedaan.

WEDSTRIJD OP HOME TRAINERS UITGESTELD.
De aangekondigde wielerwedstrijd op home-trainers,

die oorspronkelijk in Maart in Monopole gehouden zou
worden is voorloopig uitgesteld. Een en ander vindt
oorzaak hoofdzakelijk in het feit, dat de „groote" ren-

ners als Van Kempen en Van Egmond door buiten-

landsche wedstrijden te veel in beslag genomen wor-
den. Reeds nu is men aan 't werk om na het seizoen

een dergelijke wedstrijd hier te houden.

NATIONAE WEDSTRIJDEN O.S.S.

Inwoners van Zandvoort steekt ter gelegenheid van
O.S.S- Jubileum op Zondag 4 Maart a.s. allen de vlag

uit en geeft ons dorp zoodoende een feestelijk aanzien.

BESPREEK 7 en 8 MAART UW PLAATS VOOR
Daar klopt Sots niet f

IN MONOPOLE — STATIONSPLEIN

N*V* Vereen* Rotterdamsch Hofstad-Tooneel
DIR. COR VAN DER LUGT MELSERT

Maandag 12 Maart - 8 uur
met z'n Gezelschap in THEATER
CENTRAAL. Opvoering van het bekende

sensatie blijspel

DE SPOOKT
Plaatsbespreking reeds heden in Sigarenmag. Eisenhardt Stationspi.



LR.A.-Tooneel oJ.Vm Willem van Gappeiien voert op:

een gemoedelijke Spotternij door Willem van Cappellen*

Prijzen der plaatsen: VOOR LEDEN f &.70 en
voor MEET LEDEM f 1.-, plus reenten.
Voor Werkloozen leden f 0.35. Vanaf 6 Maart bij P. KONING Pakveldstraat 22 verkrijgbaar.

DE JEUGD zal Bome Keesje op dezelfde datum en Sn het zelfde
Gebouw, <s middags om *i«30 uur optreden In

of „Een nieuw Avontuur van Oome Keesje
Prijzen der plaatsen: Voor Kinderen van leden £ 030 voor

*

Kinderen van niet leden en begeleiders f 0.50 alles inbegr.
Voor Kinderen van Werkloozen leden f 0.15 vanaf 6 Maart bij P. Koning Pakveldstr. 22 verkrijgbaar

Willem van Cappellen vervult in beide stukken een hoofdrol* **%8B$

Kaarten verkrijgbaar big: A. v.d. BOS Vondelstraat 6; JAG. TEROL
Kostverlorenstraat 83; EB vanLUIJM Parallelweg 19; B. WAAS Spoor

^

straat 15; P. OUD Kanaalweg 12; A. MOLEMAAR Oosterparkstraat 21;
en aan gebouw „Monopoie" Stationsplein ; en voor Bentveld bij H.
DE RU, Zandvoortschelaan 226.

CAVALCADE.
Cavalcade, het hoofdnummer van de Hollandia Bios-

coop in het nieuwe weekprogramma, is het leven. Het
leven, weergegeven in het razende tempo, die de tegen-

woordige tijd verlangt.
Natuurlijk kon daarbij het groote wereldgebeuren

niet vergeten worden. De vernietiging en de macht van
die wereldellende worden in Cavalcade met ontzetten-

de scherpte geteekend.
In dat opzicht wijkt Cavalcade geheel af van de meest
geproduceerde anti oorlogsfilms. Maar de intense

kracht is sterker, al gaan de vier jaren van de wereld-

foltering over in een Jazz periode.

De generatie van deze eeuw, nauwelijks opgegroeid

stort zich, voor het deel dat overgebleven is in de be-

dwelming, die het leven aan alle kanten zoo gaarne toe-

reikt.

Maar de vorige generatie heeft de nieuwe overleefd

deze generatie is het, die uit de hel zonder geleefd en

deze generatie is het, die uit de hel zonder gelijkenis

nog een stukje hemel wist te maken in de hoop, dat

de vrede nog eenmaal terugvonden zal worden. Laten
we op deze aanhaling alleen iets naders over het tech-

nische van Cavalvade laten volgen.
In Cavalcade spelen die acteurs en actrices de hoofd-

rollen, die dat op het tooneel in het Dury Lane Theater
te Londen anderhalfjaar achtereen hebben gedaan.

Het ouder Victoria Station te Londen werd voor het

begin van de eerste acten geheel natuurgetrouw opge-

bouwd. Drieduizend extra's bevolken dat filmstation.

Alleen de grimeering vroeg een uitgaaf van veertig-

duizend gulden.
Met technisch personeel inbegrepen was er ruim tien-

duizend man bij de opnamen in actie.

Groote volksmenigten van vijf tot zevenduizend per-

sonen komen in dit lint herhaaldelijk voor.

En dat al, om op een nooit te vergeten wijze bij het

publiek de groote kracht van het pleidooi voor: Waar-
digheid en Vrede te doen ondervinden.
Een kracht, versterkt door de afgrijselijkste gevolgen

van de moderne oorlog.

Als tweede hoofdnummer gaat: De schrik van Mexico

MOEDER.
Van. de vroegste jeugd af heeft bijna ieder geweten,

dat hij een vader had. Maar dat men een Moeder heeft

gehad, tot die ontdekking komt men vaak dan eerst,

als de zorgende hand gesloten is, als het wakend oog is

gebroken en het liefdevolle hart heeft opgehouden te

kloppen.
De Fox Film, die en Woensdagmiddag en Woensdag-

avond in de Hollandia Bioscoop draait, heeft tot titel:

Moeder.
Het geeft het leven eener Moeder op aangrijpende

wijze weer en het lint verdient dan ook een bijzondere
aandacht van jong en van oud.

JfillllltilfilllllfillfillfilfilïJffilfil

S WJLT U SPOEDIG DE

| LoferijBifst
[ft] ontvangen (+ 1 uur), meld
JÖ~]

U dan aan bij

ü C- KOORN - Stationsstr- 1

mnmiiiiniiiiiiiiiimirinmniiimnffliiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiumiiiiiiiiiii miiiiiiiffiiiiiimii igj

Mevrouw 1
Wenscht U iets voor de Boterham ? - §KNOT 7ER blijft toch het aange- I
wezen adres. §

Schouderham nog steeds 16 et per ons §§

Verder alle Vleeschwaren tegen de §§
bekende lage prijzen. g

SPECIALE AANBIEDING j
Zuiver Rundvet 49 et per pond §
Leverpastei groot blik 20 et 1
Edammer (wegende 3 pond) per stuk 65 et I
Erwtensoep met worst en kluif . . . . 39 et per bhk §|
Pondspakken Kwattapoeder 30 et |
10 groote versche eieren 32 et g
1 flesch prima Slaolie 49 et g
2 ponds blik Snijboonen 25 et s
1/2 „ ,. 15 et 1

MERK BEVER §
Gedroogde Appels 1ste soort per pond . . . . 34 et b
Pruimendante 1ste soort per pond 29 et §
Verpakte Tutty-Frutty 49 et per pond g= L J. KNOTTER = |HALTESTRAAT 36 I

Bfflii»BM«miiiiiiaiiiiiiMnmuwiiiwiiw

Uw Horloge,
Klok of

Wekker stuk!
Ga dan naar een 1e klas
Reparatie- inricht ing.
Levert ook nieuwwerk

Spoedig en Billijk. Alles onder garantie

H. MARTIN- Pakveldstraat 8 10

^jii iamnnnimnnnmiiiiiii) uiinuiuiiiiuiiiiuiiiii]!]) iiiiiiiuu 11 111 iiiiiminniinuiniQiunB imiiiiiniiiuiiiiiiiuiiaiD ii]i^

[ Voor de beste kwaliteit I
| Vruchten 1

(Kemp's Fruïthandel
|

| De Grootste sorteering |
1 De Fijnste kwaliteit g
I De laagste prijzen [
1 10 lekkere Sinaasappelen 25 et 1
§ 10 Mandarijnen . 25 et g
1 3 pond Moesappelen 25 et g
I 21

/
2 pond Stooiperen, winterjannen . . 25 et §

§ De Fijnste Amerikaansche Handperen, Druiven, s
1 Pruimen, Perziken en de Fijnste Jaffa Sinaas- jj

I appelen. — Steeds voorradig Versche Tomaten,
jj

1 Alles wordt aan huis bezorgd. j§

I KEMP's FRUÏTHANDEL I
| KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152 |
^tliitmiimHit«immmusuinivi:iïinin\iHinuiimi»ni»uiMïiitiiiiH[iiiniinuïMiiimmiiimiuuriiiu»in\n»iuiiiuiuuif^

ZONDAGMIDDAG IN DE HOLLANDIA
BIOSCOOP.

Twee jonge millionairs verlieten in het voorjaar de
bewoonde wereld, toen, zooals het in hun kringen ge-
woonte was, ouders en vrienden naar de wereldbad-
plaatsen trokken.
Het waren William D. Burden en zijn broer Shirley,

waarbij zich later voegde hun vriend William C. Chan-
ler. New York werd verlaten en hun weg leidde naar
de meest onbewoonde wildernissen van Canada. Eerst
twee jaren later keerden ze uit de streken, die nooit
of zelden door een blanke waren bezocht, terug.
Met behulp van de film vervaardigden ze opnamen,

die tot de meest interessante natuurweergave gerekend
mag worden.
Het leven der Ojibway Indianen werd vastgelegd en

daarbij het leven van de dierenwereld in de oerwouden
van deze onherbergzame streken, die dit lint alleen
reeds tot een natuurmonument maken.
Om de geschiedenis van het roode ras gegroepeerd,

de waarheid over het leven van de Indianen, zooals
het was, voor de komst van de blanken.
De held is het jonge Indianen opperhoofd Baluk en

hij staat in het midden van het romantisch gebeuren
van dit Indianen lint.

Voor de jeugd, die even als de vroegere jeugd, het'
ideale altijd ziet van het leven der wildernis, een extra
gelegenheid, om als 't ware van nabij, de helden hunner
droomen in actie te zien, want Zondag draait het lint

van de Burdens en Chanler onder den titel van: De
Zwijgende vijand in de Hollandia Bioscoop.

THEATER CENTRAAL.
Naar wij vernemen komt Maandag 12 Maart Het

Vereenigd Rotterd. Hofstad-Tooneel dir. Cor van der
Lugt Melsert naar Zandvoort voor de opvoering v. h.

groote succes blijspel De Spooktrein. Gezien het groote
succes dat dit gezelschap mocht oogsten met „Boefje"
en „Amor in de Pastorie" alhier, voorspellen wij ook
met dit stuk een uitverkocht huis.

HOE HET VROEGER WAS.
Mej. E. Bakels zal Donderdagavond 8 Maart in „Ons

Huis" nog eens een serie lantaarnplaatjes vertoonen
over Oud-Zandvoort. De avonden, die Mej. Bakels al

eens eerder gaf trokken altijd de belangstelling van oud
en jong en zal dat ook nu wel weer het geval zijn.

Vrijdagavond
vereeniging een
worden in de
Jaarverslagen v;

meldt de agenda
gens periodieke
en L. J. Rinkel
baar.

v.v.v.
9 Maart a.s. zal door bovengenoemde
Algemeene Jaarvergadering gehouden
Bodega Mustert, Strandweg. Behalve
an secretaris en penningmeester ver-
verkiezing van twee bestuursleden we-
aftreding van de heeren H. A. Klein
(Beide heeren zijn terstond herkies-

PHOENIX.
Aanstaande Zaterdagavond 10 Maart geeft de Too-

neelvereeniging „Phoenix" haar voorlaatste uitvoering
in dit seizoen. Opgevoerd zal worden: „Het Lied van
alle tijden", romantisch Tooneelspel in drie bedrijven
door D. H. Scheffer.
Zooals gebruikelijk wordt na afloop gedanst onder

leiding van den heer Stol.

BESTEED UW AVOND GOED EN GA 8 MAART
NAAR
Daar klopt iets niet F

MONOPOLE — STATIONSPLEIN
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DE FEESTEN VAN O. S. S.

De feestelijke viering van het dertigjarig jubileum
van O.S.S. werd Zaterdag officieel bevestigd door een
receptie in Muluru aan de Strandweg.
Reeds vroeg begon de blocmcnstroom naar Muluru te

vloeien, zoodat de zaal, waarin, het bestuur van de jubi-

leerende vereeniging recipieerde weldra een bloemcn-
hof geleek.

Niet alleen uit Zandvoort bleek een grootc belang-
stelling voor O.S.S. ook uit de omgeving waren tal van
zustcrvcrccnigingen door hunne bestuurders op deze
middag in Muluru vertegenwoordigd. Zoo noemen wc
b.v. Turnlust, K.T.K. Bato, Sparta, Kralingen, T.V.

IJmuiden en Concordia.
Dit als bewijs, dat O.S.S. als sportverceniging een

goede reputatie heeft door haar goede turnersgeest.
Dat O.S.S. op deze receptie uit Zandvoort veel be-
langstelling zou ondervinden, hadden wc verwacht,

maar dat deze belangstelling zoo groot zou zijn, over-
trof toch verre onze reeds hooggestekle verwachtingen.
De heer Van Pagéc, die zoo kranig werk verricht bij

de adspiranten, opende als voorzitter van de feestcom-
missie de rij der sprekers.
Verdere sprekers waren de heeren P. van der Mije

van de Zandvoortsche Reddingsbrigade, L. N. van den
Bos, eerevoorzitter van O.S.S., J. Wcber van de Zand-
voortsche Muziekkapel, Van Rouendal namens de Z.V.
V. De Zeemeeuwen, A. Molenaar voor Z.V.V. Zand-
voort, Polderman namens de Kennemer Turnkring,
Groenewoud voor Comité Trein 8.08, A. Paap voor clc

Gemengde Zangver. Kunst na Arbeid, mevr. Reijnders
voor de Vereeniging Dierenhulp, terwijl nog tal van af-

gevaardigden van Zandvoortsche Vereenigingcn aan-
wezig waren.

Bijzonder vermelden we nog, dat Wethouder Mole-
naar complimenteerde namens het Gemeentebestuur.

NATIONALE WEDSTRIJDEN.
Ook voor de wedstrijden, die Zondag in Monopole

gehouden werden bestond een groote belangstelling,
zoodat ook daardoor getoond werd, welke goede be-
langstelling O.S.S tot ver buiten Zandvoort geniet.

De jury bestond uit mevr. Van Pagee—Vierdag en de
heeren M. de Vries, B. J. Wieland Los, D. C. van Ale-
wijk, J. Muller en A. de Jong.
De telcommfssie bestond uit mej. B. E. Ansing en de

heeren P. Schaap, W. de Jong en J. M. Gansner.
De hoofdleiding berustte bij den heer H. B. Dreijer

terwijl de hulpleiding was toevertrouwd aan den heer
J. A. B. van Pagee.

's Morgens waren de uren gewijd aan de vierkamp,
's middags aan de vrije oefeningen en 's avonds aan de
eere Wedstrijden.

De poorten open I

Eerder dan gedacht werd, is aangetoond, dat het pro-
tectiestelsel volkomen faalt, en de autarkie, een stelsel,

dat op „zelf-help" gebaseerd is, een mooie theorie lijkt,

doch in de practijk onhoudbaar gebleken is.

Amerika's handelspolitiek is daar zeker één der spre-

kendste voorbeelden van.
Nu juist een jaar geleden, kwam Roosevelt in het

„Witte Huis" te zetelen. En enkele maanden na zijn

ambts-aanvaarding leed de met spanning en hoop tege-

moet geziene economische wereldconferentie in Londen
gehouden schipbreuk op Amerika's onwil, de birmen-
landsche handelspolitiek ondergeschikt te maken aan
de internationale.
Daarna heeft Roosevelt maatregelen getroffen, welke

er toe moesten leiden, de overige wereld aan te toonen,
dat de Vereenigde Staten zich zelf zouden helpen, en
geïsoleerd orde weten te scheppen in de chaos, die haar
erger dan elders, op den rand van den afgrond brach-
ten.

Met groote interesse zijn deze pogingen gevolgd, ook
met critiek op één der middelen: het loslaten van den
gouden standaard. Het is begrijpelijk, dat de scherpste
critiek kwam van de zijde, die het meeste nadeel er van
dacht te ondervinden, m.a.w. van de landen, die de
toon aangeven op het internationale verkeer, en in den
internationalen handel.
Eén jaar hebben deze experimenten geduurd. En de

mededceling, welke Amerika's President thans aan het
Congres deed, bewijst dat zijn systeem dan al niet ge-

faald heeft, toch niet het effect sorteerde, hetwelk hij

er zich van voorstelde.
Immers, hij heeft te kennen gegeven, zich niet langer

afzijdig te willen houden van het buitenland, en onder-
handelingen aan te knoopen, die het sluiten van han-
delsverdragen, het annuleeren van invoerbeperkingen,
en het verlagen der invoertarieven beoogen.

M.a.w. de hermetisch gesloten grenzen wederom te

openen en een vrijer ruilverkeer mogelijk te maken.
Mogen we deze boodschap van Roosevelt als een licht-

punt in de wereld-misère beschouwen? O.i. wel, al wij-

zen we er onmiddellijk op, goed te doen, de betcekenis
er van niet te overschatten.
Want de President heeft er verschillende voorwaar-

den aan vastgeknoopt. Voorwaarden, die, oppervlakkig
gezien den indruk wekken, dat het openstellen der gren-

zen meer stimuleerend bedoeld wordt voor afzet der
eigen productie, dan voor buitenlandsche invoer.

Echter, over het sluiten van verdragen zijn tenminste

De volgende uitslagen toonen voldoende aan door het
hooge punten aantal, dat werd bereikt, welk schitte-

rend werk en geleverd werd. Zoowel bij persoonlijke

prestaties als op 't gebied van vcreenigingswerk viel er

schitterend turnwerk te genieten, daar alles op hoog peil

stond.
Vierkamp dames: 1. O.S.S. Zandvoort 19lV<i p.;

2. D.O.S. Il Amsterdam 171-'A p., 3 D.O.S. I Amsterdam
169'A p.

Extra kunnen we hierbij vermelden, dat de dames
van O.S.S. kranig werk leverden, zoodat hun daarvoor
een extra woord van hulde toekomt.
Vierkamp heeren: 1. S.S.S., den Haag, 180'A; 2. Bato,

Haarlem, 177 p.
Voornamelijk het werken van den heer Wedcl van

S.S.S. viel bijzonder op. Hij toonde daarbij, wat kam-
pioenseischen zijn door er op schitterende wijze aan te

beantwoorden.
Verccnigingswedstrijdcn dames: 1. D.O.S. Amster-

dam 98 p.; Kralingcn III, Rotterdam 97 p.

2. Kralingen II, Rotterdam 89 p.; Bato Haarlem, 85p.

3. Kralingcn I, Rotterdam 80 p.;

Vereenigingswcdstrijdcn heeren: 1. Spartacus,^ Am-
sterdam 103 p.; Kralingcn II, Rotterdam 102 p.; Kralin-

gen II Rotterdam, 100V» p.; Kralingen I Rotterdam 96 p.

Eere Wedstrijd dames: 1. D.O.S. Amsterdam 95 p.;

2. Bato Haarlem 84V» p.

Eere wedstrijd heeren: 1 Kralingcn I, Rotterdam 94 p.

2. Spartacus Amsterdam 90 p.

Het avondprogramma werd afgewisseld door cabaret-
nummers terwijl tot slot een gezellig bal ontspanning
bracht na de inspanning.
Met bijzonder genoegen kunnen we ons overzicht be-

sluiten met de mededceling, dat mej. C. van der Mije
van O.S.S. een bijzonder woord van lof heeft behaald
voor haar keurig turnwerk.

HÖLLANDIA BIOSCOOP.
Om een ieder in de gelegenheid te stellen het groote

succes programma hetwelk deze week in de Hollandia
Bioscoop wordt vertoond, te gaan zien, heeft de directie

besloten een aantal plaatskaarten beschikbaar te stellen

tegen gereduceerde prijzen, zie bon en advertenties in

dit blad.

VROUWENAVOND.
op Maandag 12 Maart a.s. te 8.15 uur in het gebouw van
den Kring Brugstraat 15.

A.s. Maandag weer Vrouwenavond! We hebben een
heel mooi programma. Om 't niet te laat te maken, zal

het echter noodig zijn, dat we precies op tijd beginnen.
Waar we met onze convocaties nooit allen bereiken,
wordt U, lezeres, verzocht deze oproep te beschouwen
als aan U persoonlijk gericht.

Namens het Comité: G. M. PADT—DE VOOGD.

twee partijen noodig en de andere partij(en) zullen niet

nalaten voor hun eigen belangen op te komen, in elk

geval meer, dan voor Amerika's eigen belang.
Van dit standpunt bezien: beschouwen we Roosevelt's
ommekeer in zijn saneerings-opvattingen als een veel-

belovend tecken. Maar ook als een overwinning voor
hen, die in het loslaten van den gouden standaard niet

het middel zien voor gezond-making der zieke maat-
schappij.
Amerika had sedert jaren een duidelijke actieve han-

delsbalans en was daarbij een voorname crediteurstaat,

een tegenstrijdigheid, welke tot buigen of barsten moest
voeren. Het loslaten van den gouden standaard werd
als paardenmiddel te baat genomen, het buigen of bars-

ten te voorkomen. Blijkens Roosevelt's laatste bood-
schap, is deze remedie tenslotte niet afdoende geweest.

De ontwaarding van de dollar was gebaseerd op de
verwachting, den uitvoer in gunstigen zin te beïnvloe-

den. Maar de tegenweer der consumeerende landen, be-

staande in een evenredige verhooging der invoerrech-

ten, sloeg dezen verwachtingen den bodem in. Een nóg
verder doorgevoerde inflatie zal in dezen toestand geen
verandering brengen om de eenvoudige reden, dat de
tariefmuren op hetzelfde oogenblik gelijkmatig hooger
opgetrokken worden, en zoo blijven we in den vicieu-

zen cirkel rondtoeren.
De eenige manier, om den kring te verbreken ligt in

de opvatting: de poorten open. Daartoe moet onder-

handeld worden, en allerwege snakt men naar de be-

sprekingen aan de ronde tafel. Allerwegen snakt men
naar het neerhalen der isoleerende tolmuren, die af-

sluiten voor invoer, maar daarncven uitvoer zoo goed
als onmogelijk maken. En het aan banden leggen van
het vrije ruilverkeer trots alle schoon klinkende autar-

kische theorieën, ziedaar een der voornaamste, zoo niet

de voornaamste der oorzaken van malaise en crisis.

Elke erkenning van een falen der protectionistische

ideën juichen we toe. Deze erkenning zien wc in Roose-
velt's nieuwe geste, welke misschien een herstel der ont-

wrichte wereld in kan leiden.

Het doet ons goed, te mogen constatceren, dat onze
Regcering alle krachten inspant, voor ons land ver-

lichting te brengen in den nijpenden toestand, waarin
handel en industrie verkeert.
Het is Minister Verschuur, die zelf naar Italië ge-

trokken is, om met dit Rijk overeenkomsten te treffen

voor wederzijdsche uitwisseling van producten. Zijn
reis is niet tevergeefs geweest. Tusschcn Nederland en
Italië is een handelsverdrag gesloten, waarin bepaald
wordt, dat de invoerrechten van Nederlandsen fokvee

WAT BLIJFT ER VAN DE BOOZE GERUCHTEN?
De naar onze meening wel wat al te voorbarig gelan-

ceerde geruchten over ..onregelmatigheden" bij de
Steunverlecning en Werkverschaffing in onze gemeente,
hebben buiten Zandvoort weer eens heel erg de aan-
dacht op ons baddorp gevestigd.
Met graagte heeft men zich op de verstrekte gege-

vens geworpen en het leek, of ook Zandvoort in de
schandaalkolomen, die tegenwoordig bijna eiken dag 'n

belangrijke plaats in de bladen innemen, een der bo-
venste plaatsen zou krijgen.

De politic heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld en
ook daaraan werd de noodige aandacht geschonken.
En bij dit alles werden de „onregelmatigheden" lang-

zamerhand" uitgewerkt in de richting van een feit, de
zaak Molenaar.
Het materiaal, dat door de politie is verzameld, werd

ter beschikking gesteld van den heer Officier van Jus-

titie te Haarlem.
Naar wij uit zeer betrouwbare bron vernemen, heeft

de Officier na onderzoek van het hem verstrekte mate-
riaal medegedeeld, dat er voor hem geen aanwijzingen
zijn, om deze zaak verder aanhangig te maken.
Deze mededceling van den Officier van Justitie is een

volkomen rehabilitatie van den heer Molenaar.
Intusschen heeft de verspreiding van de geruchten

Zandvoort weer een mep gegeven.
Want nietwaar, het kwade wordt onthouden, het goe-

de herinnert men zich niet of wordt vergeten
Maar toch zijn wc beniewd, of zij, die zich zoo voor

deze zaak ten ongunstc van Zandvoort hebben ge'mte-

resseerd zich zullen haasten hunne vergissing — mis-

schien zijn ze er onwetend ingevlogen — nu ten gunste

van Zandvoort te herstellen.

BAL MASQUÉ IN MONOPOLE.
Monopole heeft een avond met een heel groot succes

te boeken. De balmasqué avond is een der drukst be-
zochtste balavonden van de laatste jaren geweest.

De heer Kicfer heeft als exploitant van de bekende
Monopolekeuken weer eens getoond, dat hij de juiste

tijd weet, waarop de pannetjes te vuur moeten worden
gezet.
De laatste jaren hoorde men niet van een balmasqué

spreken, dan uit herinnering.
Men durfde het niet aan. De tijdsomstandigheden na-

tuurlijk.

Maar de heer Kiefer wist het juiste moment en het

is een geslaagde feestavond geworden ook.
We schatten het aantal maskers op tweehondervijftig

of driehonderd.
Dat zegt reeds heel wat van de voorbereidende orga-

nisatie. Die bleek trouwens ook uit de belangstelling,

belangrijk verlaagd worden, evenals dat op Goudsche
en Edammer kaas, waarvan een gelangrijk contingent
werd vastgesteld.
Voorts werd tariefs-verlaging verkregen op aardap-

pelmeel, dextrine en tapioca-wortelmeel, en een regeling

werd getroffen om den uitvoer van Nederlandsch bier
naar Italië te vergemakkelijken.
Van Ncderlandsche zijde werd aan de Italiaansche

Rcgecring verleend: een consolidaite van invoerrechten
op amandelen en citroenen, een consolidatie van vrij-

dom van invoerrecht voor gepelde rijst en werden ta-

rieffaciliteiten verleend voor vroege bloemkool en ver-

sche perziken, alléén voor die perioden van het jaar,

welke van belang zijn voor den Italiaanschen export.

Verheugend voor Nederland-Italië is de codicil, waar-
in bepaald wordt, dat beide partijen zich bereid ver-

klaren om zoo spoedig mogelijk besprekingen te voeren
over de handelsbetrekkingen tusschen Nederlandsch-
Indië en Italië.

Reeds eerder hadden onze Regeeringsvertegenwoor-
digers met België en Frankrijk handelsovereenkomsten
gesloten. Met Argentinië loopen nog besprekingen, ter-

wijl thans Dr. Hirschfekl naar Berlijn vertrokken is,

w-aar de Duitsche en Ncderlandsche Commissie inzake
de uitvoering van het onlangs gesloten handelsverdrag
elkaar zullen ontmoeten, en de directeur van den Eco-
nomischen voorlichtingsdienst, de heer Lamping naar
Parijs zal gaan om verdere onderhandelingen met Frank-
rijk te leiden. Wij Nederlanders, zijn geboren vrijhan-

dclarcn, en slechts de harde noodzaak noopte ons er

toe, tot protectie over te gaan. Wij deden dit ter be-
scherming van onze handel en industrie, echter zullen

wij het oogenblik zegenen, waarop al deze banden ge-

slaakt kunnen worden, en onze grenzen weer openge-
steld zijn voor vrijen invoer. Want op dat oogenblik
zullen ook de producten van onze industire, onze land-
bouw en veeteelt vrijelijk uitgevoerd worden, en de
welvaart herstellen van de thans zoo zeer verarmde be-
volking.
De symptoncn zijn aanwezig, die perspectieven ten

goede bieden. Moge deze symptoncn niet bedriegelijk

zijn, al veel te lang heeft de verdwazing der wereld ge-

duurd, een verdwazing, die leidde tot armoede, ellende,

wei-klooshcid, en daarmede gepaard gaande ontevre-
denheid.

In dit alles kan. verandering komen, onder de leuze
„de poorten open!" Dat die leuze ten spoedigste wijd
en zijd moge klinken. Zij zal de kreet zijn, die de we-
reld wekt tot nieuwe welvaart en bloei.

Nadruk verboden.
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Medewerking van de BESTE
IMederlandsche artisten

die in tic omgeving getoond was. Want niet alleen en-
kele gasten, gcheele gezelschappen waren uit de omge-
ving naar dit leest in Monopole gekomen.
De gemaskerden. met de toebchouwers vulden de ge-

heele zaal en allen met elkaar vormden een groot reest-

gezelschap. In de zaal is dan ook den gehcclen avond
het vastenavond feest op de meest jolige manier ge-
vierd.
Als we een volledige beschrijving van het feest gaven

zouden we tientallen costumes afzonderlijk moeten noe-
men, want onze aantcekening daarover vormt een lange
rij. Telkens was het weer wat anders, dat onze aan-
dacht trok, want er was bijzonder veel werk van de
maskers gemaakt.

liet prettige van het zoeken van de persoon onder
het masker bracht vooral in het begin van den avond
een prettige spanning, die er niet weinig toe bijdroeg,
om de feestvreugde te verhoogen.

Kleurig en lonkelend wemelde de carnavalsgasten
dooreen, het oog van den toeschouwer boeiend tot het
laatste oogenblik, waarop het demasqué toch nog altijd

de grootste verrassing bracht.
De jury werd gevormd door de bestuursleden van de

tooneelverecniging Phocnix en Jacob van Lcnncp. Het
was geen gemakkelijke taak om uit zooveel bijzondere
en artistieke maskers het meest bijzondere te kiezen.
Wij kunnen het oordeel van de jury volkomen onder-

schrijven, want de wijze van beoordeeling viel uit de
eindbeslissing gemakkelijk af te leiden.

De door de jury met een prijs bekroonde maskers wa-
ren de volgende.

Grootste groep: Monopole Girls. — Mooiste groep:
Russische dansgroep. — Origineelste groep: Dominee-
steenen.
Mooiste costuum: Cowboy. — Origineelste costuum:

Zandvoortsche visscher.
Fraaiste paar: Markies en Markiezin. — Origineelste

paar: Filmsterren.
Origineelste dame: Zandvoortsche visschervrouw met

bot. — Fraaiste dame: Schemerlamp. — Fraaiste dame:
Nicoise.

Fraaiste heer: Oostersche toovenaar.
Actie prijs: Pijnenburg.
Origineelste dame: Barometer.
Actie paar: Crisis slachtoffers, waarbij we extra kun-

nen vermelden, dat dit paar hun crisis op deze avond
gelijkgeschakeld hadden met de feestvreugde en daar-
om nu bijdragen inzamelden voor de kleuters van
„Groot Kijkduin"
We gcloovcn, dat deze lijst voor bekroningen nog wel

langer gemaakt zou kunnen worden, zooveel mooie cos-

sumes vielen er te bewonderen. Zoo noemen we b.v.

de Grootvorstin, de Cowboys, de Egyptische prinses.

Zeer origineel waren ook de berenleider met zijn beer,

Dorus Rijkens en niet te vergeten de Jantjes.

Een zeer gezellig orkest en het pirament, dat nooit
ontbreken mag bij carnavalsjool en gelukkig ook nu
niet ontbrak, zorgden er voor, dat de feeststemming,
tot het klokje van scheiden gehandhaafd bleef.

Niet weinig droeg daartoe bij, dat de heer Stol de bal-

leiding had na het demasqué.
Wat gezellig feestvieren betreft heeft Monopole haar

oude roem van carnavalsleut weer geheel gehandhaafd.

BEDANKT.
De heer P. D. van Stuivenberg heeft om gezondheids-

redenen als ouderling der Hervormde Kerk bedankt.

VOLKSONDERWIJS.
Op de Jaarvergadering van Volksonderwijs afd. Zand-
voort in Zomcrlust gehouden, werd de heer Cliteur ge-

kozen in plaats van den heer Oudkerk. De heer Hofstra
blijft voorzitter. Nog deze maand zal de atdeeling een
propaganda, avond organiseeren.

JONGERENKRING.
Ds. Padt hield Zaterdagavond een lezing over: Chris-

tus bij Rembrandt. De lezing werd geïllustreerd met
lantaarnplaatjes. Duidelijk werd naar voren gebracht
hoe onze grootc schilder Rembrandt het beeld van
Christus weergat.

VER V. JONGE HERVORMDEN.
Vrijdagavond 16 Maart a.s. hoopt de heer G. C. Jongh

Visscher voor bovengenoemde verecniging een lezing

met lichtbeelden te houden over ,,De Christus-figuur
in de beeldende kunst". Zij vindt plaats in de nieuwe
consistoriekamer, aanvang 8 uur.

HET



Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

ZATERDAG 10 en ZONDAG 11 MAART - 8 uur
2 DAGEN! 2 OPVOERINGEN VAN EEN SCHITTE-
REND PROGRAMMA.
2 HOOFDNUMMERSÜ! 2 GROOTE FILMSCHLA-
GERSÜ! — EEN 100% AMUSEMENTS PROGRAM!!

Als eerste, optreden van de gevierde filmdiva

in de dol amusante film operette

Een heerlijke amusante film operette, vol geestigen hu-

mor.

De Regimentsdochter werd 2 achtereenvolgende weken
met enorm succes in Theater Tuschinski te Amsterdam
vertoond.

Wilt U zich kostelijk amuseeren, gan dan „DE REGI-
MENTSDOCHTER" zien.

Als 2de groote Filmschlager de groote superfilm van

de Paramout, de film welke een wereldsucces heeft,

de?? j£y ^SFj*

4$? & VS" il*
CL Qaramoxait Qiüu:

Een vlotte onderhoudende film vol spannende en ko-
mische momenten, met een boeiende „love story" een
interessante kijk achter de schermen van een groote
radio zender en een imposante „broadcast" waaraan
Amerika's meest geliefde Jazz- en radio sterren mede-
werken.

In Amerika en Engeland heeft deze film een ongehoord
succes.

Een programma waarbij een ieder zich zal amuseeren.

ONDER DE 14 JAAR GEEN TOEGANG.

ENTREE j Parket f 0.40, Parterre f 0.65
Stalles en Balkon f 0.90, Loge f 1.10,

Box- Loge f 1.35 plus belasting.

7k f"T,'P"WT,

I'P ! !
0rn een » et*er in de gelegen-

±\ JL X iJ-^1^ .1 11^ . heid te ste ||en dit pracht-
programma te zien, stellen wij aantal plaatsen be-
schikbaar tegen reduceerde prijzen. Zie bon in dit blad.

Zondagmiddag 2.30 uur Groote Familie- en Ktnöeimatmee

DE REGIMENT'SDOCHTER
Als Hoofdnummer:

g

VERDER EEN KOMISCH BIJPROGRAAMA ! ! ! !

Entree 15—30—40 cent.

feil 8 uur - Populaire Voorstelling

REPRISE VAN HET FILMWERK:

MET MARLENE DIETRICH.
ENTREE 25—45 CENT PLUS BELASTING.

ONDER DE ACHTTIEN JAAR GEEN TOEGANG.

ff'
Stationsplein — Telefoon 458 Zandvoort

VER. ROTTERDAMSGH-HOFSTAD-TOONEEL
Dir. Cor van der Lugt ÏVlelsert.

1ste

opvoering van hetSensatie-blijspel

Een spannend en vroolijk stuk in

3 bedrijven v. ARNOLD RIDLEY

In Engeland meer dan 2000 voorstellingen. In Nederland
reeds 480 voorstellingen. In Duitschland in meer dan

200 schouwburgen met uitbundig succes opgevoerd.

MEDEWERKENDEN :

LOUIS GIMBERG — THEO FRENKEL —
HERIV1ANN SCHWAB — JOH. ELSENSQHN
HELENE VINK — ANNIE VAN DUIJN —
DORA HAUS — JAN VAN DER LINDEN —
JOEKIE BROEDELET.

Prijzen: f L50, f 1.00, f 0,75 plus
belasting en auteursrechten»

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigarenmagazijn
EISENHARDT Stationsplein.

HoBIandia Biosc
Woensdagmiddag 14 IVIaart - 2.30 uur

SPECIALE KINDERMATINEE
WIJ VERTOONEN EEN AMUSANT PROGRAMMA
VOOR DE JEUGD.
ALS EXTRA ATTRACTIE OP HET TOONEEL

lermas
De geschiedenis van den jongen die zoo jokte

IN VIJF BEDRIJVEN.
lste bedrijf, Piet de leugenaar.

2de bedrijf, zijn vriend beschuldigd.

3de bedrijf, Piet voor de rechter.

4de bedrijf, In de cel.

5de bedrijf, Eind goed, al goed.

Verder een uitgebreid B I OSCOO P- PR OGR AÏVI IW1

A

MET ALS HOOFDNUMMER:

Boeiend sprookje naar het bekende boekwerk.

HEERLIJKE MIDDAG VOOR DE JEUGD.
ENTREE 15 CENT PLUS BELASTING.

EEN

Woensdag 14 Maart 8 u. - Populaire Voorstellin

REPRISE VAN DE GROOTE SUCCESFILM VAN
m
IN

Mariene Dietrich geeft een glorieuze vertolking van een
der grootste scheppingen der moderne litteratuur, een
liefdesdrama dat als geschapen schijnt om de veelzijdig-
heid van haar uniek en ontroerend talent te openbaren.

POPULAIRE PRIJZEN 25 EN 45 CT PL.BELASTING
ONDER DE ACHTTIEN JAAR GEEN TOEGANG.
Plaatskaarten en plaatsbespreking voor elke voorstel-
ling in Sigarenmagazijn Eisenhardt Stationsplein.



Voor metsel- en tegelwerk
G. KEUR en Zn.is

het goedkoopste
VAM OSTADESTRAAT 22

adres.

ZANDVOORT
INGEZONDEN.

Buiten verantwoording der Redactie.

Geachte Redactie, Mag ondergeteckende U beleefd
eenige plaatsruimte verzoeken om de onwaarheden, al-

thans onvolkomenheden en aldus valsche voorstelling
van zaken met betrekking tot mij, voorkomende in het
„Dierenhoekje" in „De Zandvoorter" van 23 Febr. recht
te zetten en op deze wijze er aan te mogen medewerken
dat „Dierenhoekje" niet zal gaan ontaarden in een
„Leugenhoekje"?
Op 12 Jan. 1.1. vroeg ik aan Mej. Gischler (dus niet

aan „Dierenhulp", evenmin aan Mevr. Rijnders) of zij

een adres wist voor mijn mooie groote herdershond.
Op 13 Januari kwam Mevr. Rijnders aan mijn huis,
sprak mijn man die haar de betreffende hond op haar
verzoek liet zien en verklaarde zij aan mij man er wel
iemand voor te weten, klopte hem vertrouwelijk op
den schouder, zeggende: „Ik zal best wat voor jullie los
zien te krijgen, want het is een mooie hond."

Eenige uren daarna vervoegde zich bij mij de heer A.
Jonk Paradijsweg, volgens zijn verklaring gezonden

door Mevr. Rijnders alhoewel juffr. Gischler aan Mevr.
Rijnders gezegd heeft, dat de hond niet te Zandvoort
mocht blijven. De heer Jonk vond de hond te groot voor
hem en was het met mij eens dat de hond toch weer
steeds bij mij terug zou komen. Ook zeide de heer Jonk
dat hij vernomen had dat hij ƒ 2.50 voor de hond moest
storten. Op 15 Jan. kwam de heer Houtzager, Indische-
straat 137 (niet 139) te Haarlem N. en nam onze hond
mede, verklarende er ƒ 2.50 voor te moeten betalen met
inbegrip van een hondenmand. Ik antwoordde hem,
dat zulks op een abuis moest berusten, daar ik geen hon-
denmand bezat. Hij nam toen toch de hond mede. Om-
streeks een week nadien, nog niets van de opgemcldc
toezegging aan mijn man gemerkt hebbende, sprak ik
bij toeval het dienstmeisje van Mevr. Rijnders en zcidc
haar dat, als ik haar Mevrouw eens zag ik om afreke-
ning zou verzoeken. Blijkbaar heeft Mevr. Rijnders dit
onmiddellijk van haar meisje vernomen, want reeds den
volgenden dag zond zij een rechercheur van politie, ze-
ker bij wijze van intimidatie, althans vermoedelijk om
mij te imponeeren of te overbluffen, met de waarschu-
wing dat Mevr. Rijnders niet wenschtc te worden lastig
gevallen over dit geval, alhoewel ik nog niet eens de mij
bij de wet gewaarborgde gelegenheid om haar in der
minne te manen, had te baat genomen. Diensvolgens
schreef ik Mevr. Rijnders dat ik voldoende was opge-
voed om niet op brute wijze op te treden en dat ik bij
afrekening van datgene, hetwelk zij aan mijn echtge-
noot beloofd had voor ons te zullen los krijgen, i.c. dus
ƒ 2.50, aan de kas van „Dierenhulp" één gulden had toe-
gedacht. Naar aanleiding van de in den aanvang ge-
noemde punten, sprak Mej. Gischler de heer Houtzager
voornoemd, die haar, volgens haar zeggen, verklaarde
het zéér onaardig van Mevr. Rijnders te vinden, dat zij

de geheelc ƒ 2.50 voor de kas had ingepikt en, zoo hij

zulks vooruit geweten had, de ƒ 2.50 zeker direct aan
Mevrouw Koning hadde ter hand gesteld.
U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de opname,

die belangstellenden het streven en werken van Mevr.
Rijnders wel cenigszins duidelijker zal doen zien, tee-
kent met de meeste hoogachting

Mevr. A. 'KONING—KOPER.

P.S.. Voor Mevr. Rijnders ben ik als eerzaam en wet-
tig gehuwde vrouw evenmin „juffrouw" Koning als dat
zij zich die titel liet aanleunen. a.b.

Geachte Redactie, Mag ik U beleefd eenige ruimte in
Uw mcestgelezen blad verzoeken om de lezeressen en
lezers daarvan het wezen van de onvolprezen voor-
vechtster ter verbetering van het lot der dieren, Me-
vrouw Rijnders—Schouten en haar bijzonder hechten
aan „belanglooshcid" in dit streven eens in het heldere
daglicht te stellen?
Er zijn spreekwoorden: „Als men boter op het hoofd

heeft, moet men uit de zon blijven" en „Haalt eerst de
balk uit Uw eigen oog, voor gij wijst op de splinter in
andermans oog". Deze indachtig zou ik gaarne willen
weten of Mevrouw Rijnders—Schouten nooit de duinen
in ging om met gestrikte konijnen huiswaarts te keeren,
die eigenhandig vilde, voor haar consumptie liet braden
en de velletjes voor zoo hoog mogelijken prijs ver-
kocht en of zij nooit in de duinen kinderen aanhield die
in het bezit waren van een gestrikt konijn, deze over-
blufte door zich valschelijk uit te geven als „Inspec-
tricc van de Dierenbescherming" en aldoende het ko-
nijn z.g. in beslag nam, naar huis vervoerde, eigenhandig
vilde en het huidje zoo duur mogelijk verkocht? Zoo
ja, liggen deze verorberde konijntjes haar dan niet
zwaar op haar „belangloozc" dierenbeschermende maag
en branden haar voor de velletjes ontvangen gelden niet
in haar „belangloozc" dierenbeschermende portemon-
naie of heeft zij ze reeds berouwvol in de kas van „Dic-
renhulp" gestort met of zonder rente? Er zijn nog méér
vragen te stellen, maar vóórloopig wil ik hiermede vol-
staan.

Indien Mevr. Rijnders—Schouten er iets voor voelt
ben ik bereid deze kwestie in het openbaar te ver-
dedigen.
U dankend voor de verleende plaatsruimte toekent

met de meeste hoogachting, A. DE JOODE,
Kostverlorenstraat 14.

Aan de Redactie van het
Zandvoort's Weekblad.

Hooggeachte Redactie, Aangezien het niet aan mij
te wijten is dat Mevrouw Rijnders—Schouten, de voor-
zitster van de Vcrceniging „Diercnhulp" c.s. met de
waarheid overhoop ligt, en zulks in het ingezonden epis-

tel in Uw blad van 1.1. Zaterdag met betrekking tot mij

op werkelijk ergerlijke wijze tot uitdrukking komt, moet
ik nogmaals eenige ruimte verzoeken om de waarheid
te doen eerbiedigen, waarvoor ik U dankbaar ben.
Inderdaad o.a. aan in gevallen van nood, tijdelijk

zwervers op te nemen. Mevr. Rijnders maakte daar ten
slotte misbruik van door ook menschen met dieren te

zenden, dewelke zij eenvoudig kwijt wilden, zoodat ik

SANDALEN
met crepe rubberzooi, leder r* ije
binnenzool vanaf \J*i J

OPANKEN
in diverse kleuren vanaf

NIMCO
Kinderschoentjes de bekende | 'yc
pasvorm vanaf I*JJ3

BRUIN
en Zv
vanaf

PRIMA

ALPH. SP

en Zwarte Damesschoentjes ^t ir

3.45
Zwartleder Heeren Molliers
vanaf

GROOTE KROCHT 8 — TELEF. 6
tegenover het Gemeentehuis.

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

Hollandia Bioscoop
Dir. Gebr. Koper

Stationsplein — Telefoon 458

Zaterdag 10 enZondag 11Maart
Aanvang 8 uur. Aanvang 8 uur.

THE FilüS BB@THEBS
THi BOSWEU SISTERS VS^ggNT LOPËZ

KATE SM!?H
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Behangerij * Stoffeerderij

J. JACOBSON Jr.
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Nog is het tijd

om de kamers, welke U verhuren wilt, te

laten behangen! Over eenige weken, als het

drukke seizoen er is, zult U vaak moeten
wachten. - Onze behangselcollectie biedt U
ook bijzondere voordeelen: enorme sorteering,

opnieuw verlaagde prijzen, gloednieuwe
dessins - Tevens hebben wij een schitterende

sorteering meubelstoffen, om Uw meubelen
opnieuw te laten bekleeden. Vraagt U staal-

boeken en begrooting, Het verplicht U tot

niets. Onze naam is een garantie voor prima
werk tegen uiterste berekening. ,

Giipé¥H

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.

gpGSür Scherp concurreerende prijzen. "UB©

langzamerhand een soort „kennel" kreeg en al die die-
ren steeds onderhield en voederde zonder daarvoor
ooit de minste vergoeding te ontvangen, allerminst van
Diercnhulp noch van Mevr. Rijnders. Pas kort was ik
lid toen Mevr. R. met een zwaar schurftige kat bij mij
kwam en vroeg of ik dit dier bij het asyl van de Ned.
Ver. tot Bescherming van Dieren, gevestigd aan de
Kostverlorenstraat 17a wilde doen afmaken. Toen ik mij
juist voor die boodschap niet gaarne door haar als bood-
schappenmeisje wilde laten misbruiken, vroeg zij of de
heer Bol het dier dan maar wilde afmaken, hetgeen mij
aanleiding gaf haar erop attent te maken, dat daarvoor
feitelijk een gashokje moest worden aangeschaft.

Ostentaticf ontken ik dat er door Mevr. Rijnders, of
door „Diercnhulp" ooit aan den heer Bol of mij is ge-
vraagd, waar de cadavers van de afgemaakte dieren ble-
ven.
Mevr. Rijnders wilde mij als werktuig gebruiken om

Bol te pressen, lid te worden en kwam zij eenige maan-
den later, zonder dat Bol of ik hadden toegestemd,
doodleuk met de quitantie voor Bol. Omdat Bol echter
geenszins lid wilde worden, maakte ik er mij af met te
zeggen, dat wij liet contributiebcdrag op dat oogenblik
moeilijk konden missen. Daarna werd Bol ongevraagd
opgebokst tot ecrelid.

Op deze promotie scheen Mevr. R. trotsch te zijn, zóó
met haarzelf ingenomen over haar „goede daad" dat zij

vroeg hoc Bol zich nu toch wel voelde. Bclcefdheids-
halvc heb ik daarop geantwoord, dat hij inderdaad „ver-
guld" was.
De bewering van Mevr. R. c.s. dat hij dan maar had

moeten protesteeren is al een heel goedkoopc om niet
te zeggen lachwekkende bewijsvoering.

In de twee achtereenvolgende lidmaatschapsperioden
heb ik mij in totaal twee maal voor Bol en mij door
Mevr. Rijnders ongevraagd vrijkaartjes voor Dicren-
hulp filmvoorstellingen laten opdringen, (Dit moest ver-
zwegen worden), o.a. omdat de heer Bol haar persoon-
lijk diensten bewees, die hij haar desverlangd onder vier
oogen wel wil spccificecren en dus niets met „Dieren-
hulp" te maken hebben.
De 3 gulden, bekend aan Bestuur „Dierenhulp", waar-

in ik per geval één gulden heb aangenomen, betroffen
alle 3 Mevr. Friebel—Rooze, welks echtgenoot óók Eere-
lid van „Dierenhulp" is en die tóch poogde het asyl van
de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren op te knap-
pen met een hond, die zwaar besmettelijk ziek was, dus
parasitceren wilde, die toen nog geen Bestuurslid was
en mij telkens die gulden opdrong met de eisch, dat ik
dat geld uitdrukkelijk privé moest aannemen en er niets
van aan Mevr. Rijnders mocht zeggen. Een der 3 gulden
betrof b.v. een kat die weldra werpen moest, toebehoor-
de aan de fam. Alebes, Hoogeweg 72, door Mevr. Frie-
bel als vermeend zwervende was opgenomen, vastge-
houden tot de jongen er waren, de moederkat ging na-
tuurlijk naar haar tehuis Hoogeweg 72, werd geobser-
veerd door een lid der fam. Alebes, dat constateerde
dat ze haar jongen ging voeden ten huize van Mevr.
Friebel, die aan Alebes verklaarde de jongen te hebben
verdronken; intusschen waren echter die jongen bij mij
ter verzorging en zocht de moederkat tevergeefs haar
kroost. Mevr. Bakker, penningmeesteresse van de Ned.
Ver. tot Bescherming van Dieren kreeg er de lucht van.
kwam voor de moederkat op en bewoog Mevr. Friebel
om medelijden te hebben met het moederdier, waarop
ik de jongen weer naar Mevr. Friebel moest brengen,
opdat de moederkat ze weer zoogen kon. Dat moeder-
dier zoowel als de jongen zijn wèl prima „geholpen"
door „Dierenhulp", vindt U niet?
Het Bestuur van „Dierenhulp" beweert verder: „alles

bij monde van zijn (Bols) huishoudster!" Mijn desbetref-
fende brief wordt ook als mondeling gerekend door het
Bestuur! (sic).

In hoofdzaak hakt het Bestuur op de „belangloos-
heid". Alles deden de heer Bol en ik belangloos, alle

werk, belangloos voor de dieren, maar ons belangloos
als voetmatje voor de gemak- en eerzucht van Mevr.
Rijnders c.s. te laten verslijten is toch zeker geen eisch'

van de dieren en was dan ook de ons door het Bestuur .

toegezegde ƒ 2.50 bij het royement schriftelijk betiteld
als een tegemoetkoming in onze finantieele offers. Nu
lezen wij de benaming „fooi".
Ook is door mij (met getuige) aan den groenteman

Schot gevraagd of dat de boodschap was die in het be-
richt stond hij zei dat was een leugen.
Enfin,, om niet te veel ruimte te vergen en ook niet on-
passelijk te worden van het corrigeeren van alle onwaar-
heden of onjuistheden die het „Dierenhulpbestuur" de-
biteerde of verder nog mocht lanceeren, sluit ik mijn.

betoog voor nu en later en dank U, mijnheer de Redac-
teur voor Uw welwillende plaatsing met de meeste

Hoogachting, Mej. GISCHLER,
Hulsmanstraat 12.

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Geachte Redactie, Naar aanleiding van den Open
Brief van den heer Engel Paap moet ik U tot mijn spijt

mededeelen daarop niet te zullen antwoorden. Reeds
eerder (Augustus 1933) werd door genoemden heer een
Open Brief aan mij gericht. Er van uitgaande dat het
ook zijn bedoeling was elkander inderdaad te verstaan,

meende ik toen goed te doen hem vriendelijk uit te

noodigen eerst eens samen te praten. Ik ontving echter

het volgende antwoord:
„Geachte heer, Kan onmogelijk bij u komen. Zoo

„gij mij wenscht te spreken bij ik iederen dag van
„'s morgens 8 tot des avonds 9 uur op het strand bij

„het Kurhaus disponibel. Hoogachtend, E. Paap."
Ik constateerde uit dit schrijven met genoegen dat de

heer Paap het, ondanks het Zuiderbad, druk had en>

heb het voorts mij niet tot mijn plicht gerekend hem op
het strand op te zoeken.
Gaarne zal ik echter, indien U mij daarvoor plaats-

ruimte wil afstaan in Uw volgend nummer over het
Zuiderbad en wat daarmee samenhangt enkele opmer-
kingen maken. Hoogachtend, ELFFERS.

Bentveld, 6 Maart 1934.

C. Beekhuis
Pakveldstraat 14 - Telefoon 185
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Taxi noodig??
Telef* 340 - Garage Stationsplein

BAAVS-YERGADKBIJVG
DER GEMEENTE ZANDVOORT.

In de Donderdagavond gehouden raadsvergadering
was de heer Groen wegens ziekte afwezig.

Ingekomen stukken.
Door Ged. Staten was goedgekeurd het raadsbesluit,

om tot aankoop van het perceel Helmerstraat 22 over
te gaan. Over het onderbrengen in het Gemeentelijk
Woningbedrijf zal later beslist worden.
Over een verzoek om schoolgeldvcrgoeding bij het

bezoeken van het Gymnasium te Haarlem zal in een
volgende vergadering advies door B. en W. worden uit-

gebracht.
Eveneens over de aanvrage om een Lunapark in Plan

Noord te stichten, waartoe een verzoek was ingekomen
van den heer Hommerson te Ginncken bij Breda.
Het verzoek van. de Bond van Koffichuishouders om

bij het vertoeven op de badplaats het eerste half uur
vrij parkeeren te verleenen werd voor kennisgeving
aangenomen.
Het adres van de pachters van de parkeerterreinen

zal bij punt 7 der agenda behandeld worden.
Het adres van de Commissie van Strandpachters bij

punt 13.

Een aanvrage van den heer W. van der Schinkel om
ontheffing van de bepalingen der Bouwverordening bij

de verbouw van het perceel Stationsstraat hoek Kruis-
straat had een gunstig advies van B. en W. Bij enkele
leden worden bezwaren geopperd.
De heer Elffcrs wil advies van den heer Zwiers.
De heer Van Rijnberk meent, dat in de Kruisstraat

reeds te veel zon en licht door hooge bouw geweerd
worden.
Wethouder Slegers geeft door technische toelichtin-

gen voldoende aan, dat de geopperde bezwaren te groot
gemaakt worden.
Het voorstel, om goedkeuring aan te houden tot na-

der advies van den heer Zwiers wordt verworpen met
tien stemmen tegen en twee voor.
Het goedkeurend advies van B. en W. wordt daarna

met algemeene stemmen aangenomen.
Een adres van den heer Koenderman, een klacht in-

houdende over het optreden van de politie, wordt voor
kennisgeving aangenomen, daar een oordeel daarover
niet tot de competentie van de raad behoort.
De commissie van Onderzoek inzake de „Onregelma-

tigheden" bij Steunverleening en werkverschaffing deelt

mede, dat door het afwezig zijn van bescheiden, die bij

den Officier van Justitie te Haarlem berusten , het eind
rapport nog niet kan worden ingediend.

Wilt U een avond van uitbundige vroolijk-

heid en verbazing!!

Ga dan

TEMPO-TEMPO
zien 11 MAART in „MONOPOLE"
De heer Padt deelt mede, dat deze indiening binnen

enkele dagen zal plaats vinden .

De derde wethouder.
Ingekomen was het verzoek van de heer Elffers, Bol-

widt en Van der Werff om een derde wethouder te be-
noemen.
De heer Koning wijst er op, dat groote gemeenten

het aantal wethouders gaan inkrimpen. Hier wil men
gaan uitbreiden. Na het dramatische vindt hij, dat nu
eens het komische in de raad wordt gebracht.
De heer Elffers geeft op dit voorstel uitvoerige toe-

lichtingen. Men behoeft bij dit voorstel niet duidelijker
te argumenteeren, dan men gedaan heeft. Dat is niet

wenschelijk in het belang van de gemeente. Maar wie
weet, wat er zich afspeelt, weet dat meerder toezicht
dringend gewenscht is.

Hij wijst op het verspelen van de Rijkssubsidie, wat
de gemeente ƒ 40.000 a ƒ 60.000 zal kosten en wijt dit

alleen daaraan, dat niet de wegen bewandeld zijn, die

de Minister heeft aangegeven.
De heer Geers is met de strekking van het voorstel

onbekend. Hij gelooft niet, dat bij de subsidie weigering
aan een persoon de schuld gegeven kan worden. Hij her-
innert er aan, dat hij reeds bij de behandeling van de
begrooting 1934 te kort was opgezet.

Daarbij waren onvoorziene omstandigheden gekomen.
Hij vraagt of het niet wenschelijk is vier wethouders

te hebben. De voorzitter, die toch al zoo'n moeilijke
taak heeft met het algemeen beheer zou dan van het
wethouderschap van finantiën ontheven kunnen wor-
den.
Voor sociale zaken acht hij geen derden wethouder

noodig, daar door de regeering toch gedecreteerd wordt,
wat en hoe men moet doen.

Hij gelooft, dat het beter is, deze zaak eerst eens zui-

verder te bekijken en dat de argumenteering niet het
directe is, dat tot dit voorstel de aanleiding was.
Wethouder Slegers dacht eerst aan een vroege April-

grap. Ook hij gelooft niec, dat bedoeld wordt, wat de
heer Elffers heeft gezegd.
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COMITÉ „VROUWENHULP" EN
KRAAMVERZORGING
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Kraamverzorging
TARIEVEN VANAF f 2.50-f 15.- ^

2 a 3 maal daags hulp gjvoor Moeder en kind. ra

[gj
Aanvragen te richten tot ra

m Wlevr. v.d. Wleer, Hugo de Grootstr, 17 r@i

SB Wiaandag 9—1, eiken avond 6—8 uur §U
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WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur of te koop.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-A s sur a ntie

HET JUISTE ADRES
voor onderstaande artikelen

Een groote partij Elastieken heupcorsetten in

diverse breedtes en maten. SPOT v.a. 49 et

Bustehouders ruime keuze vanaf 35 et

Bij ons vindt II een ruime keuze in matzijde
kousen 115-108-98-89-79-69-59-39 et

De nieuwste kraagjes voorradig vanaf 39 et

Kent U de NIEUWSTE Kinderjarretel-
gordels 1 1deal met 4 jarretelles. ALLEEN
bij ONS 59 et

Nog slechts KLEINE VOORRAAD wollen
Damesrokken met heupstuk en stalen Knoop-
garneering f 1 .65

ZIE VERDER ETALAGE
RUIME KEUZE IN ALLE ARTIKELEN!!

Koopjeshuis
KERKSTRAAT 32 (naast Albert Heijn)

aonnnno aanonnannnnaaan naaaacaaaanaaaac

Ruime keuze uit groote voorraad

BEHANG SELP AP IEREN
Vanaf 9 cent per rol

Linnen - Viltpapier - Piakmeel

Eerste Zandv» Papierhandel
TEL. 507 — SWALUËSTRAAT 4 — TEL. 507

DDOOGOClDDODdODaCXDODOCDDDDrODDDQQOCOQ

®®^IMi][©]®®®[i]®[©][g®[i]^®[®]®
m m
Ij Wie wa&gt die wint

||

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
w

m
Die 19 Maart begint
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HET HOEFIJZERKANTQOR |
Stationsstraat 1 - Telefoon 168 ra

19 MAART BEGINT M
. [@]

DE STAATSLOTERIJ g
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Makelaar HENK LEISING
is VERHUISD van

37 OOSTERPARKSTRAAT 37
naar

HOOGEWEG 27
Boven Koning's Bakkerij

COSTUIIÈRE J. DE JONG
STATSON5SSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

Koopt Uw Premie-Obligatie bij

C» van Roon, het Gelukskantoor
19 Maae*t trekking

Heden werd door mij uitbetaald op Lot no.:

754 f 10.000 1 maal - 755 f 1.000 1 maal
19331 f 1.000 2 maal - 2850 f400 5 maal

O van Roon - JanSnijerplein 9

Mij wijst er op, dat bij de- gemeenteraadsverkiezing de
heer Molenaar het grootst aantal stemmen op zich had
vcreenigd. Hij gelooft, dat de Zandvoorters niet tevre-
den zouden zijn, als aan Molenaar geen vcthouders-
plaats was toegewezen.

Mij weet, dat wethouder Molenaar bij een deel van
de raad geen instemming kan verwerven. Maar als men
Molenaar als wethouder weg zou willen, vegen, zou dit
wel eens anders kunnen gaan, dan men verwacht. Ver-
der raadt hij aan, eerst eens tot het rapport te wachten.
Vaak schaamt wethouder Slegers zich voor de ambte-

naren over het gchcibcl in du raad, waardoor de indruk
gewekt wordt, dat, hoe dan ook, de heer Molenaar tot
welken prijs dan ook van zijn zetel moet verdwijnen.

Mij gelooft, dat de gcheele geschiedenis toegespitst
wordt op iets, dat de Zandvoortsche raad onwaardig is.

Hij gelooft, dat de gemeente meer schade dan goed
gedaan wordt met dit voorstel en raadt aan, af te wach-
ten, tot de stembus weer een uitspraak heeft gedaan.
De heer Ellfers herinnert aan de vele moties, die in

de raad tegen wethouder Molenaar zijn aangenomen.
Ze hadden echter geen reslutaat. Hij vreest niet een

wegvagen van anderc7i, want het is heusch geen pretje
een rol te moeten spelen op het Zandvoortsche raads-
toonccl.

Hij vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat in een ge-
meente als Zandvoort wethouder Molenaar zoo'n aan-
hang heeft kunnen krijgen.
Het voorstel is in ernst gedaan. Met het oog, op wat

gebeurd is en wat nog kan gebeuren.
Mij vertrouwt er op, dat het met drie wethouders an-

ders zal loopen, dan het tot nu toe gcloopen heeft.
Want Zandvoort is de risé van alle Ncdcrlandsche ge-

meenten geworden. Waar men ook komt, men hoort
over Zandvoort praten.

Hij neemt niet aan, dat de weigering van den Minister
op enkele administratieve fouten berust. Er is een die-
pere oorzaak voor.

Zandvoorts naam en Zandvoorts finantiën moeten
hersteld worden en daartoe is een andere oplossing niet
te vinden.
Het voorstel om een derden wethouder aan te stellen

wordt met zeven stemmen voor en vijf tegen aangeno-
men.

Kort's IJzerhandel
Uurloon losse werklieden.

B. en W. hadden voorgesteld, om het uurloon voor de
losse werklieden in gemeentedienst meer in overeen-
stemming te brengen met de loonen, bepaald bij het col-
lectief arbeidscontract.
Een misverstand maakt, dat bij de bespreking allerlei

motieven in het geding worden gebracht en verschillen-
de raadsleden aan de uitvoerige discussie deelnemen.
De heer Van Rijnberk wil' afwachten, tot verlaging

der loonen gedwongen wordt.
De heer Geers wijst er op, dat de normen voor Zand-

voort te kort zijn. Maatschappelijk Hulpbetoon mag,
volgens regeeringsvoorschrift, niet bijpassen.
Velen vragen om werk en daarom raadt hij aan, het

voorstel in te trekken.
Wethouder Molenaar herinnert er aan, dat de raad

bij het aanvaarden van de Rijkssteun hem verzocht had,
bij de loonbepaling soepelheid toe te passen.
Nu maakt men hem daarvan een verwijt. Hij acht het

aanvaarden van het voorstel van B. en W. in het belang
van den arbeider. Want verschillende regeeringsmaat-
regelen zullen anders toegepast worden, b.v. de wacht-
tijden en dat zal geen voordeel, maar nadeel geven.

Hij acht aanneming ook gewenscht met het oog op de
subsidie 1934.

De heer Van der Moolen vindt het noodzakelijk dat
de regeeringsvoorwaarden worden nagekomen, zij het
dan ook noodgedwongen.
De heer Druijf wil niet gelooven, dat de regeering te-

gen de Zandvoortsche loonrcgeling bezwaar maakt.
De voorzitter verdedigt het voorstel uit het volle Col-

lege, een voorstel, dat uit noodzaak is gedaan. Boven-
dien komt er nu meer eenheid in de regeling.Voor 't zelf-

de werk, b.v. graafwerk, heeft men vier verschillende
uurloonen te berekenen.
Het voorstel van B. en W. wordt met de stem van

den heer Van der Moolen tegen daarop aangenomen.
Winkels Zuiderbad.
Het voorstel van B. en W., om de bouw van winkel-

huizen in de onderafdeeling van het Zuiderbad voorloo-
pig uit te stellen wordt met algemeene stemmen aange-
nomen.
De heer Van Rijnberk is voor winkelbouw. Waar het

arbeiders geldt is men er steeds op uit, om uit te zui-

nigen, wat maar te bezuinigen is. Nu het de midden-
stand geldt, voelt men ineens allerlei bezwaren.
Op voorstel van Wethouders Slegers zullen in de

•s leugels bergplaatsen worden ingericht en een wasch-
zaal. De uitgaven daarvoor zullen ./ 2500 bedragen.

Maximum Snelheid.
De heer Druijf is tegen opheffing van de maximum

snelheid. De bonafide autobestuurder rijdt uit zich zelf

wel voorzichtig.
Hij vreest, dat b.v. de Boulevard, een au-toracebaan

zal worden.
De heer Padt vindt zoo'n besluit ook bedenkelijk voor

Z!E BON EN ADVERTENTIE
IN DIT BLAD
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Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1 .75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9
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de -\ cilii?hcitl van de voetganger.
In groote steden is liet wat anders, maar Zandvoort

is gelukkig in dit opzicht 11054 een dorp.
Ue heer Cieers vreest ook voor gevaren, vooral bij

druk \erkeer in de zomertijd.
De Voorzitter deelt mede, dat controle slechts in en-

kele gedeelten van het dorp mogelijk is. In die controle

vindt hij iets stuitends, doordat ze onopvallend moet
geschieden. De veiligheid van het verkeer wordt gewaar-
borgd, daar dit reeds bij de Wet geregeld is.

1 let gevaar ontstaat niet alleen door het harde rijden,

maar vooral door het zondigen tegen de verkeersregels.

Het toezicht op het te hard 'rijden zal door het opheffen
van de maximum snelheid niet verslappen

Niet de rijdende auto's, maar vooral de overal par-

kcerende auto's geven gevaar voor den wandelaar, daar
het uitzicht belemmerd wordt.
De heer Geers wijst bij druk verkeer en grooter snel-

heid der auto's op het gevaar van de smalle trottoirs.

Met voorstel van B. en W. wordt met acht stemmen
voor en vier tegen aangenomen.
Ambtenaren Reglement.
Volgens regeeringsvoorschritten wordt voorgesteld

wijziging te brengen in het Ambtenaren Reglement.
De heer Padt verklaart zich vierkant tegen sommige

voorgestelde wijzigingen. Zoo b.v. dat aan de huwende
ambtenares eervol ontslag zal worden verleend, dat aan
een ambtenaar ontslag zal worden verleend wegens re-

volutionaire gezindheid en tegen het leven in concubi-
naat van de vrouwelijke ambtenares.
De beide laatste vooral, omdat de aanduiding te vaag

is in de wijziging en dan, dat de controle, die uitgeoe-
fend zal moeten worden onjuist of onvolledig zal zijn.

Hij protesteert er tegen, dat de overheid voor zeden-
meester zal gaan spelen en cischc voor ieder het recht
zijn levenshouding te bepalen naar eigen morecle levens-
wijze.

De heer Van Rijnberk vindt, hoe bindend het opge-
dragene ook is, dat alleen afwijzen van hetgeen toch
wel opgedrongen zal worden, een waardige houding is

van de raad.
De heer Druijf vreest, dat men stap voor stap terug-

gedrongen zal worden en dat ten slotte ieder en alles
met: revolutionair bestempeld zal worden.
De heer Elffcrs is voor aanvaarden. Neemt men het

nu niet, dan zal de Minister wel ingrijpen. Wel zou hij

onder protest willen aanvaarden.
Wethouder Slegers is voor aanvaarden. Hij vreest an-

ders moeilijkheden. Wel degelijk weet men, wat revolu-
tionair is of niet, al betreurt hij het, dat het zoo als nu
wordt opgelegd. De vrije meeningsuiting loopt geen ge-
vaar. Maar beperking is noodig nu vrijheid ontaardt in
bandeloosheid.
Wethouder Molenaar meent ook, dat de regeering hier

geen zeggenschap heeft. Hij wenscht voorloopigc aan-
vaarding, omdat men anders binnen drie maanden toch
gedwongen zal zijn.

Met vijf stemmen voor en vier tegen wordt het voor-
stel van B. en W. aangenomen.

Standplaats IJskarren.
Breedvoerige besprekingen hebben daarna plaats over

de verpachting van de standplaatsen voor de ijskarren.
De heer Van Rijnberk is in normale tijdsomstandig-

heden wel voor openbare verpachting maar ziet nu
groote moeiliikhedcn voor pachters en voor de gemeen-
te.

De heer Geers zou een proef willen nemen voor een
jaar.

De heer Paap vraagt de betalingstermijn op 15 Juni
en 15 Augustus.
De heer Padt kan zich niet \ ereenigen met openbare

verpachting, strand en parkeerterrein wordt ook niet bij

inschrijving verpacht. De geringe bestaanszekerheid wil
hij bevestigd zien.

De heer Van Rijnberk meent, dat bij openbare ver-

pachting de menschen tegen elkaar opgejaagd worden.
Hij ziet er in een afwentelen van de risico van het sei-

zoen door de gemeente op de schouders van de pach-
ters.

Naar de Stationsstraat

BROOD haalt U natuurlijk bij den bakker

VljlltioCjO. vanzelfsprekend bij den slager

KRUÏDENIERSWAREN haait u
toch zeker niet bij den kolenhandelaar.

Koopt dan ook Uw VERFWAREN bij den VAK-
[V1AN SCHSLDER en dus bij de bekende

Glas- en Verfhandel

STATIONSSTRAAT 7 -^p§

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TANDA RTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos
trekken inbegrepen. — Daar ,allc

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10.— ll^uur
Dinsdagavond van 7X— &)4 uu r

Woensdag tusschen 4.— 5 uur
Donderdagavond van 7^-—8J^uur
Zaterdag tusschen 10— 11^ uur
Zaterdagmiddag van 2— 4 uur
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I
Mevrouw |

1 Wenscht U iets voor de Boterham ? g
I KNOT 7 ER blijft toch het aange- j
§ wezen adres. g
ï Schouderham nog steeds 16 et per ons j
1 Verder alle Vleeschwaren tegen de [
= bekende lage prijzen. =

| SPECIALE AANBIEDING |
1 Zuiver Rundvet 49 et per pond g
§§ Leverpastei groot blik 20 et g
Ü Edammer (wegende 3 pond) per stuk 65 et g
= Erwtensoep met worst en kluif . . . . 39 et per Dhk

§§
s Pondspakken Kwattapoeder 30 et g
g 10 groote versche eieren 32 et =

{§
1 fiesch prima Slaolie 49 et |

3 2 ponds blik Snijboonen 25 et |
1 1/2 „ .. 15 et I
I MERK BEVER I
m Gedroogde Appels 1ste soort per pond .. .. 34 et 1
H Pruimendante 1ste soort per pond 29 et §
1 Verpakte Tutty-Frutty 49 et per pond g

SLJ. KNOTTER ~ I
| HALTESTRAAT 36 |

^iriiiniiTiTiniiiiniiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiiiiiiiiii^

Dames en Heeren
Wanneer U een fijne smaak hebt
voor het dessin van Uw kleeding,
moet U onze collectie komen zien,

of op aanvraag worden de stalen
en platen U gaarne toegezonden.

Wlantelcostumes naar maat vanaf f 32.50
Mantels naar maat f 32.50
Costumes naar maat f 45.

—

l A, F. ZORN Jr>
Dames- en Heerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a - TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting.

STUCADOOR-
WERK?

Witten of waterverven
f 1.— per plafond

A* KEMP - Noorderstraat 47

oemenmagazijn „E

R

I C A"
Haitestraat 1 (n.h. Raadhuis) - Telefoon 200

TULPEN 1e kwaliteit 5 cent

Zie Reclame-Aanbiedingen

Het voorjaar is in aantocht,

dus is het nu tijd om ailes

eens te laten nazien!!
BIJVULLEN en OVERTREKKEN

van MATRASSEN
(Zoo noodig in een dag thuis)

Alle monsters behangselpapier, waaronder
R. en D. ter inzage. Vraagt onze uitgebreide

monstercollectie voor uw vloerbedekking

als Matten, Loopers, Tapijten, Zeilen, o.a

Feltex enz. — Het aangewezen adres hier

ter plaatse voor uw Zonneschermen.

Gaat gij verhuizen bel dan eerst
even Telefoon Nommer 296 op

Sll8ËX
5

Veri.HaStestraet 79

- Stoffeerder - Beddenmaker

Het Westlandsche Groenten en Fruithuis

is en blijft U aangewezen
adres voor prima kwaliteit
Groenten, Fruit en Aardappelen!

C* van Brussel - Stationsstraat 16

De heer Slegers bepleit een overwegen van motieven,
om aan de bezwaren voor openbare verpachting tege-
moet te komen.
De heer Elffcrs vindt het een moeilijke taak. Men

wil de menschen ten dienste zijn, maar tevens de eind-
jes aan elkaar knoopen. Hij is voor openbare verpach-
ting, omdat men de taxatie niet weet. Is er een klein
verschil, dan wil hij den ouden pachter de voorkeur ge-

ven.
De heer Padt heeft het onaangename gevoel, dat de

gemeente op de loer ligt, waar wat ontvangen kan wor-
den bij meer verdienen. Hij ziet er in een ondergraven
van een basis, die na jaren werken verkregen is vaak.
De heer Elffers meent, dat het hier wat anders is, dan

bij de parkeerterreinen. Daar is men geweldig bij de
neus genomen. Hij zou dit plan eerst in de Fin. Commis-
sie behandeld wenschen te zien.

Hierover staken de stemmen.

Parkeerterreinen.
Wethouder Molenaar meent, dat de bedragen van de

parkeerterreinen bekend zijn, zoodat hier de raad een
vaste pachtprijs zou kunnen stellen.

De heer Van der Moolcn voelt er veel voor, de vroe-
gere pachters voorkeur te geven als dat kan.
De heer Van Rijnberk is toch voor, enkele terreinen

te verhoogen met een percentage, later vast te stellen.

De heer Elffers wijst er op, dat er grenzen moeten
zijn. De gemeente is op een schrikbarende wijze te pak-
ken genomen. Men weet nu niet, wat er in een parkeer-
terrein zit en daarom is hij voor openbare aanbesteding
van die parkeerterreinen, waar men de zaak zoo bedu-
veld heeft.

Ook deze zaak zal nader door de Fin. Comm. onder
de loupe worden genomen.

Draaimolen.
Aan den heer H. van Leeuwen te Zuid Schalkwijk

wordt een terrein aan de Heerenstraat afgestaan voor
het plaatsen van een draaimolen, en een kinder draai-
molen gedurende veertien dagen van het hoogseizoen.
De pachtprijs zal zijn ƒ 30.— per dag.
Met algemeene stemmen aangenomen.

Verkoop woningen.
Met algemeene stemmen wordt besloten tot verkoop

van een drietal huurkoopwoningen in De Genestet-
straat over te gaan, daar de huurders te groote huur-
achterstand hebben en wel van 48 tot 52 weken.

Reisgeldvergoeding.
Met algemeene stemmen wordt afwijzend beschikt

op een verzoek van den heer Zwemmer om een bij-

De EERSTE Wederiandsche Non-Stop
Variété Revue

ZONDAG AART 8 uur in „MONÜPOLE'

dragc in de kosten voor het bezoeken van de school
voor M.O. te Haarlem door zijn zoon.

Tarieven Zuiderbad.
Nadat Wethouder Slegers de toezegging heeft gedaan,

dat rekening gehouden zal worden met de werklooze
hoofden van gezinenen, worden de nieuwe tarieven voor
het Zuiderbad, waarbij een geringe verhooging is aan-
gebracht in de prijzen der enkele baden, met algemeene
stemmen aangenomen.
Een voorstel van den heer Van der Moolen, om de

grens van kostelooze baden te stellen op ƒ 500 wordt
niet gesteund, omdat gemeend wordt, dat er veel jonge-
ren zijn, die niet in de belastingaanslag vallen maar die
toch zeker de twee kwartjes voor een scizoenbadkaart
wel kunnen betalen.

Rondvraag.
Wethouder Slegers zal overwegen, om de prijs voor

een gedoodc rat te verdubbelen. Uitroeien is de eenige
oplossing, om van de rattenplaag verlost te worden.
Verder vraagt de heer Van der Moolen meer speelter-

rein voor de jeugd. Enkele plaatsen kunnen nu gemak-
kelijk gevlakt worden.
De heer Van Rijnberk vraagt een tweeden afweg naar

het Noorderstrand aan de Zeeboulcvard.
De Voorzitter zegt, dat er reeds meerdere plannen

zijn.

De heer Van der Werff vestigt de aandacht op de
slechte afrastering van de Zeeboulcvard. Verder vraagt
hij spoed met de bestrating, daar nu op verschillende
plaatsen de trottoirs ingenomen worden door de steen-
hoopen.

't Wordt toegezegd, als de Boulevard Paulus Loot ge-
reed is.

De heer Paap vraagt naar het nieuwe voetbalveld van
Z.V.V.
De heer Zwiers moet echter eerst zijn plannen uitwer-

ken.
Daarna gaat de raad over in besloten zitting.

WOENSDAG
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STILLE OMGANG.
Maandag 12 Maart ,des avonds te acht uur, zal er in

liet Patronaatsgebouw alhier een ledenvergadering wor-
den gehouden van het Genootschap „Stille Omgang"
afdceling Zandvoort.
Het programma vermeldt: Bespreking van de regeling

der bedevaart en een lezing van den Weleerw. heer Ka-
pelaan Rietveld.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven voor en na de

vergadering. Kaartjes voor de extra trams zijn op ver-
toon van lidmaatschapskaart bij den secretaris, Tram-
straat 2, tegen verminderden prijs beschikbaar.

„EENDRACHT MAAKT MACHT".
Op de laatst gehouden jaarvergadering van de woning-
bouwvereeniging „Eendracht Maakt Macht" werden
de verslagen van secretaris en penningmeester met al-

gemeene stemmen goedgekeurd- evenals het verslag
door het comité van het fonds „Hulp in Nood".
De aftredende bestuursleden de heeren Hccres, R.

Drommel en de Wid werden bij acclamatie herkozen.

Korts
INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING.
De volgende bijeenkomst van het Instituut voor Ar-

h>eidersontwikkeling wordt Dinsdag 13 Maart gehouden
in „Ons Huis" waar Dr. Molle Eisma zal spreken over
Het leven aan het strand, toegelicht met lichtbeelden.
Wij verwachten dat velen deze belangrijke samen-

komst zullen bijwonen.

Op de jaarvergadering van het Instituut voor Arbci-
dersontwikkeling Dinsdagavond j.1. in de Oude Bewaar-
school gehouden, werd de heer S. van Bever herkozen
tot Voorzitter. Tot penningmeester werd benoemd de
heer Poots en tot bestuursleden de heeren Borst en Vis-
ser.

De liederen door Mevr. Joh. Opdam gedeclameerd von-
den bij de aanwezigen een dankbaar gehoor.

GEMEENTE BADHUIS.
In de weck van 26 1'cbr. tot en met 3 Maart werden

50 Kuip- en 318 Douchcbaden genomen.
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j Voor de beste kwaliteit j
| Vruchten 1

] emp's Fruittiandelj
1 De Grootste sorteering 1
1 De Fijnste kwaliteit §
s De laagste prijzen

jj

( 10 lekkere Sinaasappelen 25 et =
1 10 Mandarijnen 25 et g
1 3 pond Moesappelen 25 et 1
J 2 1/- pond Stoofperen, winterjannen . . 25 et g
| 10 Citroenen 25 et 1
1 De Fijnste Amerikaansche Handperen, Druiven, §
1 Pruimen, Perziken en de Fijnste Jaffa Sinaas- %
1 appelen. — Steeds voorradig Versche Tomaten, g
1 Alles wordt aan huis bezorgd. 1

I KEMP's FRUÏTHANDEL 1

| KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152 |
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GODSDIENSTOEFENINGEN.

WOENSDAG 14 ÏVIAART 2% UUR
Poppenspel op Tooneel
en Kïïider-Bioscoop

SPECIAAL VOOR DE JEUGD
in Mo 11 and ia-Bioscoop

ENTREE 15 et PLUS BELASTING

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 11 Maart v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.
GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.

Brederodestraat 31.

Zondag 11 Maart v.m. 10 uur Ds. P. VAN DER VLOED
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 4 Maart v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
4e Lijdenszondag, cat. Zondag 29
n.m. 5 uur Dezelfde. Opcnb. bel. Bed. LI.A. Nabetr.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 11 Maart v.m. 10.30 uur: Ds. N. PADT.
Maandag 8. Ij uur: Vrouwenavond.

JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL
Zondag 11 Maart v.m. B1EM VISSER.

KINDERDIENSTEN
12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof

en Lijdensmeditatie.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Jozef.

Daarna congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allcrh. Sacrament.
Vrijdag 7 uur Oefening v.d. H. Kruisweg.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 16 Maart Middagdicnst 5.15 uur.

Zaterdag 17 Maart Einde v.d. Sabbath 6.47 uur.

Zaterdag Ochtenddienst S.30 uur. Lcerocfening 1 uur.

Middagdicnst 2 uur.

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur iedcren Vrijdag van 11— 1 uur.

Secretariaat: Van Spcykstraat 9, ingang Parallelweg.
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HET VA.R.A. TOONEEL KOMT.
Op Donderdag 15 Maart, zal 's middags in gebouw

Monopole Stationsplein voor de kinderen een voorstel-
ling worden gegeven door het V.A.R.A.-Tooneel onder
leiding van Willem van Cappcllen, van het door deze
geschreven tooneelspel „Monkey, de Menschaap" of
„Een nieuw avontuur van Oome Keesje". Des avonds
zal het V.A.R.A-Tooneel opvoeren een stuk voor vol-

wassenen, eveneens geschreven door Willem van Cap-
pellen, dat de titel draagt: „Daar zijn ze".

Met kinderstuk is een geschiedenis waarin de perso-
nen voor zeer veel kinderen geen onbekenden zullen

zijn, al hebben zij ze nog nimmer gezien. Immers de ge-

schiedenis van Oome Keesje op de maan speelt zich

reeds geruime tijd voor de microfoon af en welk kind
zal de pogingen van Oome Keesje, om op aarde terug
te komen, niet met angstige spanning hebben gevolgd?
Ook in het tooneelspel in twee bedrijven zullen wij

de strijd tusschen Monkey, de Menschaap, en de Speur-
hond meemaken, Oome Keesje wordt bevrijd! Maar
hoc! De spanning van het stuk zouden we wegnemen,
indien wc dat verklapten.

In het stuk voor volwassenen lecren we ook al radio-
figuren kennen, n.1. Teun de Klepperman, de Dorpsbar-
bicr en de Wijze uit het Oosten. (Het hof van Omar de
dertiende). Velen zullen zich de samenspraken tusschen
Teun en zijn vrienden (Jaantjc) bij de Pomp nog wel
herinneren, terwijl Tijmen uit de barbierswinkel met
zijn „betrekkelijk dan!. ..." en de Wijze uit het Oosten
zeer zeker ook nog wel niet vergeten zullen zijn.

Waarschijnlijk zullen velen van de gelegenheid ge-

bruik maken om de bekende radio-figuren nu ook eens
te komen zien.

Wat de spelers betreft kunnen we kort zijn. Het
V.A.R.A. Toonecl staat onder leiding van de zeer be-
kende voordrachtskunstenaar Willem van Cappellen,
terwijl verder nog meewerken de dames: Janny van
Oogen, Roken Numan en Hetty Back, en de heeren:
Adolf Bouwmeester, Frans Nienhuijs, Carel Rijken en
Jan Lemaire. Allen zijn zeer zeker geen vreemden. Ze
zijn bekend genoeg, vroeger uit de tooneel-ensembles
waarin zij werkten en thans door hun optreden voor de
microfoon.
Nadere bijzonderheden kan men op ingevouwen cir-

cularic vinden.

Kort's IJzerhandel

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 4 Maart:

Zeemeeuwen I—Oosterpark I, 3— 1.

Droste I—Zeemeeuwen II, — 1.

Zeemeeuwen III—Vijfhuizen I, 3—4.

Haarlem VII—Zeemeeuwen IV, 4—4. *
Haarlem b jun.—Zeemeeuwen jun., 4—1.

Zeemeeuwen a adsp.—R.C.H, a adsp., 2—

3

Zeemeeuwen b adsp.—R.C.H. b. adsp., —9.

R.C.H c adsp.—Zeemeeuwen c adsp., 21—0.

Voor Zondag 11 Maart zijn slechts vastgesteld:
E.D.O. VII—Zeemeeuwen III, 10 uur.
Ripperda IV—Zeemeeuwen IV, 2 uur.
Zaterdagmiddag drie uur Zeemeeuwen c adsp.—E.D.

O c adsp.
Zondag 8 April wordt in het stadion te, Amsterdam

gespeeld de wedstrijd Holland—Iersche Vrijstaat. Kaar-
ten hiervoor kunnen tot uiterlijk 12 Maart worden aan-
gevraagd. Prijzen der plaatsen zijn ƒ 5, 4, 3, 2, 1 en
jongenskaarten ƒ 0.50. De aanvrage moet vergezeld gaan
van het daarvoor benoodigde bedrag.
Bestuursvergadering op Maandag 12 Maart des avonds
8 uur aan het bekende adres.

DE VEREENIGING „DIERENHULP"
zal buiten bezwaar van de kas Woensdagmiddag 21
Maart in Centraal twee Propaganda filmvoorstellingen
geven; een om half 2, één om half 4. Entree 10 cent be-
neden 14 jaar. Er worden drie Dierenfilms in 2 acten
gegeven met de bekende filmkinderen en als hoofd-
nummer de Zwarte Cycloon in 6 acten met het beroem-
de paard Rex.
Des avonds 2 hoofdfilms n.1. een sensationeele film

in 6 acten gemaakt door Martin Johnson in Belgisch
Congo en „Achtervolgende schaduw" in 5 acten met
den wonderhond „Rangcr". Entree 24 cent. Aanvang
8.15 uur.

J. C. G. O. B.
De afdeeling Zandvoort van den Jongelieden Chris-

ten Geheel Onthouders Bond toont dat ze bestaat. . .

.

A.s. Zaterdag, 10 Maart, om 8 uur houdt ze een bij-

zondere Ledenvergadering in de Oude Bewaarschool
aan den Duinweg alhier. De heer B. van Noort, Leeraar
aan de Christelijke Kweekschool te Haarlem zal dien
avond een bespreking houden over diverse schrijvers
en hun werken.
Verder zal de avond worden gevuld met zang,, de-

clamatie enz.
Vervolgens organiseert deze afdeeling op Woensdag

14 Maart a.s. om 8 uur in Ons Huis een groote propa-
ganda avond. Als spreker zal dien avond optreden Evert
van Nieuwenhuizen, oud-J.C. G.O.B.-er, uit den Haag
met als onderwerp: Blijde toekomstverwachtingen in

een donkeren tijd.

Leden der afdeeling zullen het tooncelstukjc „Verbin-
ding met Mars" opvoeren, terwijl verder muziek, decla-

matie enz. ten gchoorc wordt gebracht.
Alle jongeren van 14—24 jaar zijn op beide avonden

ter nadere kennismaking met deze jongeren, hartelijk

welkom en er wordt dan ook op veel bezoek gerekend.

AFDEELING BORSTELWERK

3 PANSPONZEN 10 et

LINNEN DWEILEN 14—19 et

MOLTON DWEILEN 19 et

COCOS BOENDERS 8—12—14 et

COCOS HANDSTOFFERS 19—34 et

STOFFER EN BLIK, samen 25 et

KLEEDSCI-IUIERS 34 et

MEUBEL BORSTELS 70 et

VAAT KWASTEN 10 et

KOPJES KWASTEN 6 et

STERKE BEZEM 25 et

GROOTE MAAT ZEEM 98 et

HAREN HAND STOFFER 45 et

KOPEREN EN BRONZEN GORDIJN
GARNITUREN.

KOPEREN ROEDEN, per meter 25 et

BRONZEN ROEDEN, per meter 25 et

ZINKEN ROEDEN, per meter 10 et

GORDIJN STOKJES EN LATJES 10 et

GORDIJN RINGEN, alle maten vanaf 1 et

STEUNTJES, in koper en brons vanaf 6 et

GORDIJN KOORD, alle kleuren per meter .

.

4 et

TRAP ROEDJES 10 et

MANDJES en WASCHMANDEN.

THEE MANDJES 89 et

RONDE MANDJES 29 et

HONDEN MANDEN, vanaf 68 et

STOFDOEK MANDJES 25 et

BOODSCHAP MANDJES 38 et

PAPIER MANDJES 54 et

MATTEN KLOPPER 25 et

WASCH MANDEN 398 et

AFDEELING ZEILDOEK.

KASTZEIL, per el 16 et

KASTRAND, per el 8 et

SPATZEILTJES 32 et

TAFELZEIL, alle kleuren, per el 48 et

MATTEN en KLEEDJES.

SLAAPKAMERMATTEN 56—76 et

GANGMATJES 29—54 et

W. C. MATJES 29—18 et

KLEEDJES 98—198 et

TRAPLOOPER, per el 64 et

COCOS LOOPER, per el 55 et

ALLUMINIUM FLUITKETELS 68—79 et

ALLUMINIUM PANNEN, vanaf 59 et

ALLUMINIUM STEELPANNEN 68 et

GROOTE EMAILLE TEIL 64 et

6 ALLUMINIUM PANNEN voor 575 et

BROODTROMMELS 79 et

IJZEREN TUIN MATTEN 85 et

STOEL ZITTINGEN 34 et

PETROLEUM GAS KACHELS 1285 et

GASOVENTJE 1375 et

Kastpapier per rol

van 10 Meter 12 et

Halfesfr. 37
Telefoon 311

HET MONOPOLE MENU.
Bent U al aan den schoonmaak?
Neen, het is geen nieuwsgierigheid, geen vrijpostig-

heid ook. . het is alleen maar een goede raad, dien ik
U wil geven ingeval .

.

U nog niet aan den schoonmaak bent!
Profiteert dan deze week er nog van, vóór Uw huis

in 'n wildernis wordt herschapen en besteedt Uw extra
aandacht aan het Monopolc-Menu! U vindt er zéker
iets voor U bij!

Maar ook, ingeval U.... wèl aan den schoonmaak
bent! Ja, zeker, ook dan. . nee, pardon, juist dan hebt
U afleiding noodig om den rompslomp van den gehee-
len dag te vergeten! Of zit U liever in een ongezellige
kamer, waarvan de ramen bespannen zijn met lakens?
Waarin de haard niet meer brandt en de vloerkleeden
zijn opgenomen? Terwijl U 's avonds te moe' bent om
dóór te werken. Dan heeft Uw geest ontspanning noo-
dig, meer dan ooit!

En zelfs in het derde geval, dus ingeval U den schoon-
maak al achter den rug hebt., wèl, dan verdient U— huisvrouw — een extra pluimpje. . een extra attentie-

U door Uw man bereid, en hij kan niet beter doen, dan
U een avond mee te nemen naar. . Monopole! WANT:
Zaterdag 10 Maart geeft de Tooneelvereeniging Phoe-

nix er een opvoering van „Een lied van alle tijden" en
wij twijfelen er niet aan of U zult er zich weer koste-
lijk amuseeren, zooals dat op Phoenix avonden nu een-
maal gebruikelijk is, nietwaar? Want een Phoenix-avond— we weten het allemaal — is een „feest"-avond! En.
natuurlijk is er vanavond bal-na onder leiding van J-
Stol Jr.

En:
Zondagmiddag, 11 Maart is er weer gelegenheid tot

dansen in den bar, eveneens onder leiding van den
danslceraar J. Stol Jr. zooals dat tot nu toe iederen Zon-
dagmiddag was, doch waarin wij een korte onderbre-
king hebben moeten houden in verband met de jubi-
leum-wedstrijden, vorige week van de gymnastiek-ver-
eeniging O.S.S.
Maar óók is er
Zondagmiddag 11 Maart aan de kinderen gedacht en_

we organiseeren daarvoor een groote, gezellige kinder-
matinée, met vele aardige verrassingen. Ouders verrast
Uw kinderen eens. Laat ze genieten, lachen, schateren.

.

en komt dan op Uw beurt genieten.

Hotiandia-Bioscoop
ZIE BON EN ADVERTENTIE

IN DIT BLAD

Zondagavond, 11 Maart van de Nederlandsche Non-
Stop-Variété-Revue „Tempo, Tempo"! Medewerking;
hieraan verleenen o.m. de bekende humorist-conferen-
cier Bartoes, Antonini, de Twee Cubano's, Han Tsjin-
Tsjing e.a. Het belooft een variété-avond te worden,
zooals Zandvoort er nog nooit één heeft meegemaakt!.
En dan. . want we zijn er nog lang niet:

Dinsdag 13 Maart . . dat is wel het hoogtepunt van,
deze week op cabaret-gebied, n.1. het beroemde Neder-
landsche Ster-Ensemble van de JANTJES . . de Neder-
landsche artisten, die overal in de bioscopen een dave-
rend succes hebben behaald thans in levende lijve op
het tooneel: Fientje de la Mar, Jan van Ees en Johan.
Kaart! Jans, de Schele en de Blauwe., drie beroemde
figuren uit de film in meerdere geestige scènes uit de-

Jantjes op het tooneel te bewonderen. . het is een eve-
nement, waarvoor in alle plaatsen van ons land een ont-
zaggelijke belangstelling bestaat, een belangstelling,,

gróóter bijna nog als voor de film! Medewerking ver-
leenen voorts de beroemde pianist Han Beuker en ten-

slotte Ada Dassy. Wij kunnen ongetwijfeld onze lezers

niét genoeg aanraden, dit ensemble te komen zien en.

hun belangstelling te toonen voor échte, onvervalschte
Nederlandsch kleinkunst, nu eens niet op het witte
doek, doch op het tooneel! Dinsdag, 13 Maart., het
Ster-ensemble uit De Jantjes!!
En tenslotte staat er
Donderdag 15 Maart nóg een evenment op het pro-

gramma, doch op een geheel ander terrein. . het Vara-
tooneel komt Het Vara-tooneel, door U zoovele malen
beluisterd door de radio. . Oome Keesje, Teun de Klep-
perman, De Barbier, zij allen staan voor U, Donderdag-
avond in levende lijve! Verzuimt niet van deze unieke
gelegenheid te profiteercn, om eens kennis te maken,
met de menschen, die behooren tot de regelmatige gas-
ten in Uw huiskamer! Voor de kinderen is er een mati-
nee . . voor de volwassenen des avonds een opvoering,
van „Daar zijn ze"! (Adv.)

VERKOOPING.
Eigenaar van het heerenhuis aan de Haarlemmerstr.

No. 24 alhier geveild in café „Welgelegen" op Dinsdag
6 Maart werd de heer W. Pronk voor ƒ 4200.—

.

VROUWENVEREENIGING.
Woensdag 14 Maart zal in Ons Huis de Jaarvergade-

ring van de Vrouwenafcleeling van „Onderling Hulp-
betoon" worden gehouden. Aanvang 8 uur.

VER. VAN HUISVROUWEN.
Dinsdag middag half drie spreekt onze plaatsgenoote

mej. Bep Ottcn in het gebouw Monopole Stationsplein
voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen over „Het Kind
en de Gemeenschap".
Het bestuur hoopt dat de schoonmaak voor de dames

ge enbezwaar is, om in groot aantal aanwezig te zijn.

Introductie toegestaan.



Zandvoort's Weekbl Derde

HwIBantSSa-BÊoscoop
De RegiiïiPiïIsdochter
met ANMY ONDRA
Hallo hier Amerika
met BING CROSBY

2 Filmschlagers in één Programma

DOEL EN STREVEN VAN HET FASCISME.

Over dit onderwerp hield de heer Ovcrwijn uit Rot-
terdam in Bodega Mustcrt aan de Strandweg cen lezing
op een openbare vergadering.

Er was zeer groote belangstelling, zoowel van dames
als van heeren.
Toch was de zaal niet zoo overvol als een vorige maal,

•wat waarschijnlijk aan het zeer ongunstige weer heeft
gelegen.
Mocht het aantal bezoekers daardoor al geleden heb-

ben, aan de stemming deed het niets af. Èr heerschte
een opgewekte geest.

De heer Guntcrs opende en na zijn inleiding gaf hij

het woord aan kameraad Ovcrwijn, kringleider uit Rot-
terdam. De heer Ovcrwijn kondigde aan, dat hij deze
avond speciaal het doel en het streven van de N.S.B.
nader uiteen hoopte te zetten.

Hij ging bij zijn inleiding daartoe terug tot het mid-
den van de vorige eeuw, toen het kapitalistisch libera-
lisme de kiem legde, voor wat nu gebeurde.
Er heerschte toen cen uitbuitingsstelscl waar het recht
van den sterkste ook gold op economisch gebied.
Het was volgens spreker noodzakelijk dat op die actie

reactie moest volgen.
Het Marxisme werd de hamer, die de harde muur zou

versplinteren. Er werd versplinterd. Zoo goed, dat thans
alles in puin ligt en men met brokstukken zoo hier en
zoo daar nog weer wat tracht op te bouwen. Alles ligt

in scherven, voor de toekomst heerscht de grootste on-
zekerheid, het economische leven is gebroken.
Maar erger dan de economische is volgens spreker de

geestelijke verzinking in ons land.
Zeker, uit de geschiedenis weten we, dat meermalen

leed en ellende ons land getroffen hebben.
Steeds is men er na zoo'n periode weer bovenop ge-

komen. Maar toen was het Nedcrlandschc Volk cen,
toen had het een moraal.
Thans gaat de weg verloren in allerlei ismen, om uit

de crisis te komen.
In vroegere angstige tijden was niet alles weggehoond

en weggelachen zooals nu.
Spreker haalde als voorbeeld van bange tijden aan,

dat te Leiden b.v. op de 25.000 inwoners wel eens 17.000
bedeeld moesten worden. Men kwam over die bange
tijd heen, omdat de lasten op allemaal neerkwamen.
Thans is de volkseenheid verloren, het strijden gaat

klasse tegen klasse, van den een tegen den ander.
Het Vaderland is weggehoond, het geloof is vertreden
Oranjeliefde heeft men geleerd te zien als een ouder-

HOLLANDIA-BÏOSCOOP
ZIE BON EN ADVERTENTIE

IN DIT BLAD

wetsch symbool.
De taak van de N.S.B, is nu in de eerste plaats door

een geestelijke beweging terug te winnen, wat verloren
is gegaan.

Daarbij zal noodig zijn, dat het oude, dat verouderd is,

wordt losgelaten.
Want daardoor alleen kan het oude, dat nooit ver-

ouderd, verbeterd worden.
Het schoonste in het bestaan is te bouwen, aan wat

de Staat vooruitgang geeft. Onzinnig is het, te zwoegen
voor datgene, wat toch voorbijgaat.
Verder schetste de heer Overwijn de beweging als

een reactie op de zedenverwildering, die mede de krach-
ten sloopt.
De beweging levert de krachten voor het herstel van

Nederland.
Nederland behoeft geen land van de tiende rang te

worden. Maar de energie om te handhaven, wat we be-
zitten moet gesteund worden door geloof en volks-
vertrouwen.

Gebroken is de volkskracht door allerlei soorten
ismen terwijl het Marxisme de nekslag heeft toege-
bracht.
Tegenwoordig gaat men zelfs zoo ver, elke misdaad

tot een vermomde deugd te verklaren.
Zoo is het ook in ons land gegaan, men heeft gecou-

teerd met het misdadige.
De N.S.B, verzet zich tegen het bleekbloeden van ons

volk. De vorm, waarin dit verzet zal geschieden is bij-

zaak. Hoofdzaak is de opstanding van het eigen Volk.
De uiterst voorzichtige toegemeten dosis Vaderlands-

liefde op 31 Augustus, gesteund nog door bier en oranje-
bitter is dat de steun van het gehcele Volk?
Dat nationalisme blijft onvruchtbaar, omdat het niet

gebaseerd is op economie en de natie zelf.

Het is niet sociaal, want het ziet alleen zich zelf en
niet de heele groote wereld. Alleen het fascisme kan het
eigen Nederlander zijn naar voren brengen. Alleen het
Fascisme kan breken met de oude sleur. Dan zal het
nationalisme dienen tot nationale zelfbestending.
Het Fascisme zal in Europa de basis worden, waarop

de groote menschelijke gedachte kan worden opge-
bouwd. Conferenties helpen niet in de crisisoplossing.

Daarvan blijft het resultaat toch altijd nul plus nul is

nul.

Mussolini heeft het in de korte tijd van zijn regcering

Kort's IJzerhandel

Voorjaar is da
Eet dus nu Versche Groenten
Verschc Spinazie, per pond 20 et
Versche Raapstelen, per bos 4 et
Versche Andijvie, per pond 20 et

Dik Brusselsch lof, per pond 15 et

Groote Bloemkool 25 et

Harde Spruitjes, per pond 15 et

Worteltjes (gratis geschrapt), per pond .

.

8 et

Zoete Appeltjes, 3 pond 25 et

2 ponds blik Spercicboonen 28 et

2 ponds blik Snijboonen 25 et

2 ponds blik Doperwten 30 et

10 zoete Sinaasappelen 25 et

Groentenhandel O DRAIJER
v. OSTADESTR. 2 hk. Jan Steenstr. - TEL. 411

Opruiming van Wintermantels
moeten weg a f L— per stuk

Zeestraat 37 - (gesloten huis)
OOK ZONDAGS

BaMfflffl8Mfflfi«8^^

Stationspi. 9-9a - Zandvoort

Algem. Automobielbedrijf

Peaper en Derlap
340 TELEFOON 340
Dag en Nacht Geopend.

U wilt leeren Autorijden
U heeft een Taxi noodig
U wilt gaan Trouwen
U heeft een Kraanwagen noodig
U wilt een reis maken in Binnen-

of Buitenland.

Uw Wagen Stallen met of zonder
onderhoud of voorbrengen.

U heeft Reparatie aan Wagen of

Motorfiets.

En wilt U op tijd geholpen worden
betrouwbaar en deskundig dan kunt

U het beste bij ons terecht.

Dorpsrltten 30 et -j- 10 et voorkomen

Ruime 6 a 7 persoons Luxe wagens
10 et. per KM.

S^S^^ö^s^^Sria^S^JSs^&^^S^SSÏSaEtiffiaSSj^^SiS

RÏJW1ELEN-
f 29.75

met remnaaf enz» £36.75 - f38.50

Stofzuigers vanaf f 50.

—

Lampekappen en Elec. onderdeelen

Uyleman Swaluëstraat 6 - Kerkplein 2

KWALITEïTenKWALITEIT
ÏS TWEE
Doch de

Brood- en Banketbakkerij „Willf
verkoopt uitsluitend

Ie Kw&lateÊt Bs*ood
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getoond, hoc verheffing van het land mogelijk is, zonder
allerlei rompslomp.

In ons land vermaalt tic politieke partijstrijd, wat er
nog aan volkskracht is overgebleven.

Eenheid, in de politieke partijen is onmogelijk, omdat
bij die partijen de nationale basis ontbreekt.
De angst van het nationaal cabinet, het crisis cabinet

bleek uit het meten met twee maten.
De roode ambtenaar mag blijven, de N.S.B.er wordt

uit zijn betrekking gezet.
Wie nationaal voelt, wordt op zij gezet. Hij. die niet

nationaal voelt, blijft behouden.
Spreker noemde het een veeg teeken, dat de verach-

ters van de Ccsschiedenis, de hooners werden van Va-
derland en Vorstenhuis beloond werden met het behoud
van hun functies.

Er is nog niets door Je X.S.B., gedaan, dat deze daad
teekent.
Dat beangstigd het leven, vergiftigd als het wordt

door de giftige pijlen van hen, die le\en door het stich-

ten van wanbeheer en chaos.
Zeker zijn er personen ,dic van goeden trouw zijn,

Het gaat echter niet tegen personen, maar tegen het
stelsel, dat reeds eigen geloot verloren heeft.

1 let streven van de N.S.B, is het willen en kunnen in
eigen volk te ontdekken, liet is het verzet tegen de ver-

spilling, tegen de politieke vriendjes, tegen de kliek, die
het land bij de keel heeft. Tegen hen, die niet verdienen,
dat ze nog een land hebben.
Door de X.S.B, is de tijd aangebroken, dat ingezien

wordt hoc geschillen en verschillen pietluttig zijn, dat
een scheiding slechts waanzin is.

Bij hooge tolmuren, een wankel economisch stelsel

vliegt men elkaar nog in de haren, dat moet zoo tot de
ondergang leiden.
XTiet wat ge zijt, maar wie ge zijt is de kracht, die de

X.S.B, ontwikkelt tot eenheid van het volk.
Het anti nationale gif moet verdreven.
Verder zette spreker uiteen, dat alleen de corporatie-

ven staat organisch is en een geheel volk in een volks-
gemeenschap in zich op kan nemen. De productie wordt
dan ingeschakeld in het regcermgsieven. De wetten ko-
men uit de corporatie, het corporatieve leven is dus het
staatsieven.
Het corporatieve, leven drukt dus de stempel op het

geheele leven der volksgemecnschap.
Nu bezitten de aller slechtsten en de allerbesten de-

zelfde rechten bij het stembiljet. Dat is zoo ondoelma-
tig, dat we er bijna failliet aan gaan.
De groote fouten der democratie worden thans schrij-

nend merkbaar.
Het stembiljet is het wrapcn van belanghebbenden ge-

worden, die de natie veroveren.
Wie bij het Fascisme niet meewerkt, kan niet in de

corporatie worden opgenomen en heeft dus ook geen
invloed op de regcering.

Eerst het nationale, dat in chauvinisme is ontaard,
heeft gefaald. Daarna het sociale.
Maar de N.S.B., dat het goede uit beide heeft behou-

is toch het goedkoopst adres
voor uw

Groenten, Aardappelen en Fruit
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den, zal als nationaal socialisme of socialistisch nationa-
lisme zal een gansch andere en geheel betere toekomst
brengen.
Dat zal komen door zedelijke kracht, gesteund door

voorbeeld, tucht en dicipline als fundament voor een
beter en cen hechter geheel.
Het is noodzakelijk voor behoud van volk en land,

want men beroept zich wel op de vrijheid, maar de eisch
daarvoor, de laatste veertig, zestig jaar gehoord, was
een eisch voor wat laag was en gemeen.

tiet was de vrijheid van aantasten van al, wat het volk
heilig was, een vrijheid om neer te slaan, al wat in de
volksziel nog ongerept stond.
De vrijheid voor het goede kan nooit ontnomen wor-

den.
Algemeene vrede zal door het Fascisme komen door

onderlinge waardeering met behoud van het nationalis-
tische cigeïi van elke staat.
Nadat de heer Overwijn nog eenige vragen beant-

woord had, bracht de heer Guntcrs hem dank voor 't

gesprokene, waarna met het Wilhelmus gesloten werd.

„DE MEID"
Met „De Meid", het bekende werk van Herman

Heijermans komt het Esthcr de Boer Van Rijk Ensem-
ble op Dinsdag 20 Maart in „Monopole".

HET INFORMATIE-BUREAU DER V. V. V.
is in een geheel nieuw gewaad gestoken. De frissche
kleuren doen uit de verte reeds goed aan en zal zeer
zeker trekken als reclame voor ons baddorp.
Inwendig is alles ook keurig geschilderd en verzorgd

en zijn alle gegevens bij de hand om de vreemdelingen
van dienst te kunnen zijn.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwatcr
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zondag 11 Maart 11.24—.— 6.29 7.20

Maandag 12 Maart 12.16 1.00 8.15 8.56

Dinsdag 13 Maart 1.36 2.12 9.32 10.08

Woensdag 14 Maart 2.28 2.47 10.25 10.44

Donderdag 15 Maart 3.03 3.21 10.56 11.17

Vrijdag 16 Maart 3.38 3.56 11.35 11.52

Zaterdag 17 Maart 4.15 4.30 —.— 12.1 ]

ZANDVOORTSCHE MUZIEKKAPEL
Maandag 12 Maart a.s. repetitie in school D. Aanvang

8 uur.



E. SPOELDER
Heerenkapper
HALTESTRAAT 14
Het adres voor vakkundig

knippen en scheren.

Zaterdags voor Heeren den
geheelen dag knippen.

Kinderen tot 4 uur.

DANSCLUB „ZOMERLUST".
Zaterdag 17 Maart organiseert bovengenoemde dans-

club een groot bal masqué.
We behoeven niet te vragen of het druk bezocht zal

worden, want er wordt alles gedaan om het te doen
slagen.

Twee stemming Bands waaronder Engel Paap met z'n

jongens zullen de stemming zeer zeker verhoogen.
Dan zijn er fraaie prijzen beschikbaar gesteld, en zijn

er verschillende attracties.

De gehecle leiding gaat onder de heer Boogaard, dit

beteekent dus groote Carnavalsstemming.
Het zal zeker een geslaagde avond worden.
De prijzen zijn tentoongesteld in de etalage bloe-

men magazijn Vader, Kerkstraat 28.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING
Zaterdagavond a.s. 8 uur zal de heer A. Elffers in ge-

bouw Brugstraat 15 voor den Zandvoortschen Jongeren-
kring een inleiding houden over het onderwerp: „Cri-
tick op de N.S.B.". Waarschijnlijk zal een der sprekers
van de N.S.B, na de rede van den heer Elffers cenige
objectieve opmerkingen maken.

Iedere belangstellende hartelijk welkom.

ZANDVOORTSCHE SCHAAKCLUB
De Zandvoortsche Schaakclub kan met voldoening

terugzien op de simultaan scancc die Woensdagavond in

het clubgebouw aan de Groote Krocht is gehouden.
De heer Justus Meyer toch, die op die avond een si-

multaan seance gal, is een bekende internationale scha-
ker. Er werd gespeeld aan twintig borden
De Zandvoortsche Schaak Club wist drie partijen te

winnen en vijf partijen remise te spelen.

De heer Meyer won twaalf partijen.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engeibertstraat 40 — Zandvoort

DE „FRANSCHE CLUB" 'TE ZANDVOORT.
De Fransche Club te Zandvoort „Pinsons & Fauvet-

tes" welke voor eenigc jaren in onze gemeente werd
opgericht en ten doel heeft hare leden op aangename
wijze met de fransche taal bekend te maken, besloot
aan de veelvuldig tot haar gerichte verzoeken, hare ver-

ecniging te willen uitbreiden, gehoor te geven.
Verzoeken welke een gevolg waren van het op bijzon-

der aardige wijze van slagen van cenige door hare leden
gegeven uitvoeringen o.a. in „Mcnopole" alhier, onder
leiding van den bekwamen leider, den heer E. Vanden-
bergh, welke aan 't slot der diverse uitvoeringen steeds
een hulde in ontvangst te nemen had, als dankbetuiging
zijner leden voor de goede, maar ook aangename wijze
waarop hij hen met de fransche taal leert vertrouwd
worden.
Een taak welke een moeilijke is, daar als leden der ver-
eeniging alleen aangenomen worden schoolgaande kin-
deren, welke de fransche taal aldaar leeren of gaan lec-

ren, en wier leeftijd varieert van 8—14 jaar.

Een taak welke ook zeer door de ouders wordt ge-
apprecieerd, nadat deze op de uitvoeringen konden zien,
hoe aardig deze werkende leden, niettegenstaande hun-
ne leeftijd van 8— 14 jaar, een volledig programma in
de fransche taal wisten uit te voeren.
De leden worden dan speciaal geoefend in het verkrij-

gen cener zuivere uitspraak van het fransch, daar juist
de uitspraak de basis is bij het goed aanlecren eener
taal.

Ouders welke het nut van het aankweeken van een
vreemde taai op zulke wijze bij hunne kinderen inzien,
hunne kinderen het werkelijke genoegen willen doen
met kameraadjes een aant'ciuam en nuttig samentrer-
fen willen toestaan van ook hunne kinderen bij de vol-
gende uitvoering als werkend lid der fransche verecni-
ging willen zien, zullen gaaine alle mogelijke inlichtin-
gen kunnen verkrijgen bij den leider, den heer E. Van-
denbergh. Kostverlorenstraat 7, alhier.

3 Harde Stukken Zeep voor 15 et
4 Stukken Toiletzeep voor 25 et

Keg's verpakte Levensmiddelen.
Prima geschaafde Was per ons 20 et

Tevens Petroleum.

Jb» Zwemmer - Oosterparkstr* 8

HET MEUBELHUIS
14 STATIONSSTRAAT 14

Ontvangen extra voordeelige MEUBELEN.
GROOT EIKEN DRESSOIR voor f 18.50
EIKEN UITSCHUIFTAFEL voor „ 12.50
Groote sortccring AMEUBLEMENTEN vanaf „ 35.—

En verder alle soorten meubelen

Ruime sorteering KAPSTOKKLEEDEN, SCHOOR-
STEENKLEEDEN, DRESSOIRLOOPERS.

Groote sorteering WITTE LEDIKANTEN en
OPKLAPBEDDEN

Reparatiën aan alle Meubelen.
Specialiteit in het omlijsten van Portretten.

14 STATIONSSTRAAT 14

SCHOOLPLEIN hoek WILLEMSTRAAT

Ipl^fl^gg:-.!^:- glfiS '11;

' -Jy'V i-itï

gjgggf

is de Zaak voor Zandvoort
ONTVANGEN DE NIEUWSTE VITRAGES.

Vanaf 15 cent per el

Afgepaste Vitrage Gordijnen 79 et
Groote sorteering kleedjes en bedspreien.
Zeemleeren Lappen, vanaf 68 et
Beenen Ringen, alle maten, per dozijn .... 10 et
Gordijn band, per el, 4 et
Molton Dekens, 1 persoons 79 et
Prima Java Kapok, per pond 68 et

per 10 pond ƒ 6.40.

Groote keuze Lakens, Sloopen, Theedoeken, Bad-
doeken, Stofdoeken, enz.

Zie vooral de etalage!

Ai is uw Rijwiel nog zoo slecht,

Spreek m. Dames en 't komt terecht
Buitenbanden vanaf 59 et
Binnenbanden vanaf 39 et.

Gratis omleggen.

H. DAMES ~ Jan Steenstraat 1

Ontvangen mooie Blouses
en Kinderpyama's

H^*" Het best gesorteerd
in alle Wblsoorten*

Dames en Heeren Ondergoederen

R* HOGENESCH
Groenten- en Fruithandel

maakt bekend dat vanaf heden
elke dag alle koopjes voor de

winkel op de groote RECLAME-
BORDEN vermeld staan. KOMT

DAT ZIEIMÜ !! !

Heden voor reclame :

3 pond BIET 20 et

2 pond MOOI LOF 25 et

3 pond UIEN 10 et

Verder weer alle jonge Groenten.

ROZENNOBELSTRAAT 18
recht voor de Kleine Krocht

EXCURSIE INST. V. ARBEIDERSONTWIKKELING.
De afd. Zandvoort van het Instituut voor Arb. ont-

wikkeling zal morgen een excursie maken naar het Ko-
loniaal Instituut te Amsterdam. Vertrek 11 uur, kosten
ƒ 1.— p. p. Aanmelden bij den heer S. van Bever, Kost-
verlorenstraat 86 of bij C. J. Mieras Brederodestr. 109.

Kort's IJzerha ndé
t

WESOMAGTO BEGAGEGO.
Zaterdagavond 17 Maart wordt in „Monopole" een

feestavond gehouden door Wesomagto Begagego.

DE NIEUWE DIRECTEUR.
Dat O.S.S. als sportvereeniging een uitstekende naam

bezit, kan wel blijken uit de groote belangstelling, die

er in vakkringen bestaat voor de vacante betrekking
van directeur.
Er hebben zich 22 sollicitanten aangemeld.

HULDE AAN DEN HEER KEESMAN
Het Mannenkoor van Onderling Hulpbetoon heeft

aan haar waardeering van den arbeid, die de heer Kees-
man als voorzitter steeds voor het koor betoond heeft,

op zeer sympathieke wijze uiting gegeven.
Hem is uit dankbaarheid door de leden een rookfau-

teuil aangeboden.
Dit geschenk zal voor den heer Keesman altijd de

gedachte aan het Mannenkoor en aan zij arbeid in blijde

herinnering brengen.
Dat is hem ook van harte gegund.

CORRESPONDENTIE.
Den heer Talsma. Deze week moet uw antwoord aan

den heer Aker, wegens plaatsgebrek blijven overstaan."

Te koop of te huur gevraagd
LEDIG HUISJE, niet te ver van 't strand. Br. 2770, Max
R. Nunes, A'dam.

Neemt proef met onze buitengewone
kwaliteit gekookte Rookworst

a 10 cent per ons.
BOTERHAMWORST 12 et

PLOCKWORST 16 et

TONGENWORST 15 et

ONTBIJTSPEK 12 et

PAARDEN ROOKVLEESCH 16 et

OSSEN ROOKVLEESCH 18 et

LEVERWORST 9 et

Verder Berliner, Bacon, Smeerworst. Leverkaas,
Lever, Rosbief.

#. J. KOTTER
HALTESTRAAT 36
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BloemenmagazEjn „DE ANEMOON"
ORANJESTRAAT 5

SERINGEN, per tak vanaf 3 et

TULPEN, Ie kwaliteit tegen concurreerende prijs

ANJERS — ROZEN
Alle soorten Planten voor Tuinbeplanting op be-— stelling. —

B. SCHAAP—MARSTELLER.

(BEEEDÏGD MAKELAAR) GAAT DOOR OP

ZEGT HET VOORT WOENSDAG 14 MAART TE BEZICHTIGEN VAN 10-4 UUR ZEGT HET VOORT



Holiandia-Bioscoop
i)e JtogiuieiitNdochtei'
met ANNY ONDRA
Hallo Mei* Amerika
met BING CROSBY

2 Filmschlagers in één Programma

WILLEM DE ZWIJGER.

Naar de directie van de Hollandia Bioscoop ons mee-
deelt, kunnen we binnen zeer korten tijd in Centraal
aan het Stationsplein de Willem de Zwijger hlm ver-
wachten.
Deze nationale film is geheel in het Hollandsen op-

genomen.
Tevens werd ons medegedeeld, dat met deze film ecni-

ge speciale voorstellingen gegeven zullen worden voor
de schooljeugd. Door de directie is reeds aan B. en W.
het verzoek gericht, om daarvoor toestemming te ver-
krijgen .

EEN GEZELLIGE MIDDAG.

Woensdagmiddag heeft de heer Koper voor de kin-
dermiddag in de Hollandia Bioscoop wel een speciaal
programma. Het hoofdnummer van het witte doek is:

De Ganzenhoedster, een verfilming van het bekende
sprookje.
Maar daarnaast kunnen we een speciaal nummer ver-

melden n.1. een poppenkast.
Wie de jeugd nog echt als jeugd wil zien, die moet de

schare gadeslaan, die zich altijd om de poppenkast ver-
dringt.
Wie dat ziet komt tot de conclusie, dat jeugd altijd

jeugd blijft, maar dat de oudere menschen van het klei-

ne goed reeds te vroeg groote menschen willen maken.
Hoe leeft de jeugd mee met het gebeuren van het pop-

penspel. Met gloeiende wangen en tintelende oogen gaan
ze geheel op in het gebeuren daar op het poppen too-
neel.
Het onderwerp is ook al heel interessant en wekt de

beste verwachtingen van een leerzame middag, gecom-
bineerd met het prettige: De geschiedenis van een jon-
gen, die zoo jokte.
En natuurlijk ontbreken de avonturen van Jan Klaas-

sen niet.

Wie zijn kinderen een groot genoegen wil doen, kan
zijn vijftien cent aan zijn jeugd niet gemakkelijk beter
besteden.

Hollantiia-BiosGoop
ZIE BON EN ADVERTENTIE

IN DIT BLAD

DE SPOOKTREIN.

Het Ver. Rotterdamsch Hofstad Tooneel brengt Maan-
dag 18 Maart a.s. de vierhenderdeen-en-tachtigste op-
voering van De Spooktrein.
Dat getal opvoeringen zegt reeds genoeg over het suc-

ces, dat met dit stuk is behaald.
Toch wagen we het, nog enkele korte toelichtingen te

plaatsen.
De Spooktrein is een sensatie blijspel in drie bedrij-

-ven van Arnold Ridley. Het is 'n vroolijk spannend stuk,

dat in Engeland meer dan 2000 voorstellingen haalde.
Voor Holland zegt het getal 481 reeds genoeg.
Wie de naam Ridley vergeten mocht zijn denkt maar
even aan De Spaansche vlieg. Dat tooneclstuk was ook
-van den zelfden schrijver.
Medewerkenden zijn o.a. Louis Gimberg, Theo Fren-
kel, Joh. Elsensohn, Helene Vink, Jockie Broedelet en
"nog anderen.

Een volledige bezetting en het goede spel van deze
tooneelgroep waarborgen een fijnen avond.

HOLLANDIA BIOSCOOP.

De Hollandia Bioscoop geeft met haar nieuw program-
ma twee filmavonden en wel op Zaterdag en op Zondag.

Het eerste hoofdnummer is: De Regimentsdochter
met Anny Ondra in de hoofdrol.

Dit is een prima filmlint, dat twee weken geloopen
heeft in het Tuschinski theater te Amsterdam voor
steeds geheel gevulde zalen.

Het tweede hoofdnummer is: Hallo, Hier Amerika.
Het is een vlotte en onderhoudende film, vol boeiende
en komische momenten en met een heel interessante:

love story.
Het geheel geeft een interessante kijk op het gebeu-

ren in een groot zendstation. Maar dan een gebeuren,
waarvan het publiek meestal niets ziet en waarbij hier

een kijkje achter de schermen gegund wordt.
De bekendste jazz en radiosterren verleenen bij deze

film hunne medewerking.
Wij noemen uit de lange reeks slechts Bing Crosky,

The Mills Brothers, The Boswell Sisters, Cab Calloway
en zoo vele anderen, bekend van radio of gramafoon-
plaat, maar nu hier op het witte doek in actie in een der
meest imposante broadcast.
Zondagmiddag: De Regimentsdochter.

SONG OF SONGS.

Voor de populaire filmavond op Woensdag 14 Maart
-wordt in de Hollandia Bioscoop op veelvuldig verzoek
een reprise gegeven van Song of Songs, de aangrijpen-

de film, waarin Mariene Dictrich op zoo ontroerende
wijze de Vrouw uitbeeldt.

Het is een zeer sterk gespeeld lint dat van begin tot

eind den toeschouwer gevangen houdt. Naast het spel

van Mariene Dietrich komt daarvoor alle eer toe aan
Rouben Mamoulian, die de opnamen verzorgde.

Vrouwenleifde en vrouwenleed, cen vrouwcnwereld,
van 't diepste en donkerste dal tot de hoogste top, met
ongerepte rozenroode sneeuw bedekt bij 't opgaan der
morgenzonne, zoo ligt Mariene Dietrich alles en alles

ïn haar aangrijpend: Johnnie.
Velen zullen deze extra avond nog gaarne eens benut-

ten om dit werk van een leven te zien.

Dankbetuiging

Ondergeteekenden betuigen hier
hun hartelijker! dankaan vrienden
kennissen en buren voor de be-
langstelling en medewerking bij

hunne 35-jarige echtvereeniging
betoond.

G. KEUR—MOLENAAR
G. KEUR

Van Ostadestraat 22

Eenige Kennisgeving

Kerkelijke
Meerderjarigheid
van mijn jongste zoon

HARRY
Wed. L. BLOEMENDAL

Receptie voor Clientèle en
Vrienden, Zaterdag 17 Maart
van 2 tot 5 uur.
Pension Cohen, Dr. Joh. Metz.
gerstraat 50.

Damesparaplui
Degene die bij vergissing op de
NS.B. vergadering Dinsdag 6
Maart cen paraplui heeft mede
genomen, gelieve deze terug te

bezorgen. Bur. Zandv. Weekblad

TE KOOP

in goede staat

Koningstraat 31

TE HUURGARAGE
Te bevragen, Baan 6

Voordirect gevraagd een

Net Dagmeisje
in klein gezin

Mevr. ABAS, Wilhelminaweg 15

TE HUUR
GARAGE-WERKPLAATS

Te bevragen,|Diaconiehuisstr.2l

ZANDVOORT

Openbare Verkooping

Notarissen H. M. SCHILD te

'sGravenhageenD.M.KLYZING
te Haarlem zijn voornemens op

Donderdag 12 April 1934
's nam. 2 uur in het Café-Res-
taurant „Zomerlust" a d. Kos-
ferstraat te Zandvoort, in het
openbaar te verkoopen

:

Een woonhuis met erf, bijge-

bouwtje en vrije poort te Zand-
voort a.d. Brugstraat nr. 9,

met het eeuwigdurend erf'
pachtsrecht v.d. grond, kad.

bekend Sectie C, nummer 2406
groot 1.26 are, in eigen gebruik

De erfpachtscanon bedraagt
f 15.75 per jaar.

Bezichtiging Dinsdags en Don-
derdags van 2—4 uur.
Nad. inlichtingen ten kantore van
gen. Notarissen, Laan van Meer
dervoort 53c, 's-Gravenhage, en
Wilhelminastraat 61, Haarlem,

Echtpaar met kind VRAAGT
Gemeub. huisje of vrij

gedeelte van keuken
voor Mei-Juni of Juni te Zand-
voort of omstreken. Brieven met
prijsopgaaf onder P. 74 aan N.V.
Rudolf Mosse, Amsterdam C.

TE KOOP
Wegens vertrek te koop

COMPLETE
INBOEDEL

Bezichtiging Maandag en
Dinsdag 2-5 (Geen han-
delaren).

Zeestraat 13 (boven)

TE KOOP

:

Damesrijwiel
Zonder gebreken met electrische

lantaarn. Spotprijs f 12.50 Burg
Engelbertsstraat 46

GEVRAAGD

:

Net Dagmeisje
Voor direct.

Haarlemmerstraat 24

GEVRAAGD
In klein gezin wordt

Flink Dagmeisje
gevraagd v.g.g.v. boven 16 jaar.

Aanmelden : Haarlemmerstr. 12

GEVRAAGD een

Flinke Jongen
15-16 jaar. Aanmelden Maandag-
avond a s. 7—8 uur.
Coöperatie Aller Belang. Groote
Krocht 15

1ste klas ReparatSe-SnrSGhtSng
voor Goud-, Zilverwerken, Horloges en
verdere Uurwerken. Alles onder garantie

Levert ook Nieuw werk tegen billijke prijs.

Hm MARTIN - Pakwelelstraat 3 en 10

Uw MANTELS, JAPONNEN, AVOND- CGSTUUMS,
KINDERKLEEDING enz. laten maken beteekend

PRACHT COUPE en AFWERKING door

Gediplomeerde Costuumnaaisters
tegen Concurreerende prijzen

pasklaar maken en Patroon naar maat,

KERKDWARSPAD 7 ZANDV. LAAftS 377
Zand voort - Tel. 117 Bentveld - Tel. 26102

Ook

?©w©<s ('@?ë?©!
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Wij schermen niet met halve prijzen, maar voeren
de daad om onderstaande artikelen te leveren ver

===== beneden Stadsprijzen* =====
BESPAAR DUS UW REISKOSTEN.
MODERNE DRESSOIRS, vanaf /' 18.50

MODERNE TJfEEMEUBELS, 90 c.M „ 11.50

MASSIEF EIKEN 2-PERS. LEDIKANTEN . . „ 16.50

EIKEN BLOEMENTAFELS, vanat „ 2,25
ROOKTAFELS m. KOPEREN BLAD „ 4.90

MASS. EIKEN WAAIER AMEUBLEMENT
(geheel voerend), bestaande uit 2 Crapcauds
en 4 stoelen met grijs gebloemd trijp

KOOPJE „ 85.—
DRESSOIRS m. gepol. deuren en 2 laden „ 22.50

BOUDE KARPETTEN, zwaarste kwaliteit,

zuiver wol „ 22.50

2-PERS. BEDSTELLEN, 3 deelig met prima Java
kapok, zware vulling en linnen damast . . „ 32.50

Eenige stellen SLAAPKAMER C70RDIJNEN,
met geborduurde rand, per stel „ 4.50

HOEK "PARADIJSWEG

VAN DEURSEN'S AARDAPPELHANDEL
Toch heter en Goeetkoopef

KERKPLEIN 8b — — TELEFOON 74

I „MON
Stationsplein Telefoon 40

ZONDAG 11 MAART 8 UUR |

Mess-Stop ¥ae*iete Rewue

m medewerking van de beste Nederland-
sche Artisten.

BE 2 OUBANQ'S
Eiets Fquilibristen

Nieuwe Komische Experi-
menten.

DE REME'S
Modern Balances

Onze bekende Hoïlandsche
Conferencier en Humorist,

Japansche Antipodisten.

de oerkomische. ^
Een avond van uitbundige vroolijkheid en verbazing. A,
Prijzen der plaatsen 75, 50 en 30 et plus belasting ^

Plaatsbespreking dringend aanbevolen. Dagelijks en Zondag van 2— 4 uur <£k

aan de kassa. ak

Zondagmiddag l



ÏÈOSCOOp
J)o Regimentsdocliter
met ANNY ONDRA
Hallo hier Amerika
met BIIMG CROSBY

2 Filmschlagers in één Programma

DAAR KLOPT IETS NIET.
Het tooncclgczelschap De Vercenigde Schouwspclers

onder leiding van Pierre Mols voerde Donderdagavond
in Monopole op: Daar klopt iets niet.

Jammer genoeg waren vele plaatsen in de zaal onbe-
zet, wat ecnigszins onaangenaam aandeed.
Het spel, dat gegeven werd was een beter bezette zaal

waard geweest. De aanwezigen hebben zich met „Daar
klopt iets niet" kostelijk vermaakt en de spelers met
een hartelijk applaus bedankt.

3 STERREN uit de film „DE JANTJES" OP BEZOEK
Dinsdag 15 Maart komen in gebouw Monopole Ficntje

de la Mar, Joh. Kaart Jr. en Jan van lies begeleid door
Ada Dassy en Han Beukers. Aan de iilm „De Jantjes"
hebben de dagbladen kolommen gewijd en de namen
hier boven genoemd kwamen er herhaaldelijk in voor.
Lof niets dan lof werd toegezwaaid. Nu het Zandvoort-
sche publiek zoo gemakkelijk in de gelegenheid gesteld
wordt Jans (F. de la Mar), de Schele (Joh. Kaart Jr.) en
de Blauwe (Jan van lies) te hooren en zien, verwachten
wij dat hiervan een heel druk gebruik gemaakt zal wor-
den en Monopole Dinsdagavond druk bezocht zal wor-
den. Voor nadere bijzonderheden uit het program zie
men de advertentie.

r vindt gij zoo'n sorteering!
ALLEEN BIJ :

's VischEiantleE
Tongen, alle maten, per pond 50 et
Heilbot, per pond 50 et
Tarbot, alle maten, per pond 40 et
Griet, per pond van 25 tot 40 et

Vcrschc Holl. Zalm, per pond 140 et
Buitenlandsche Zalm, per pond .... 70 et
Krimp Kabeljauw, moot of staart,p.p. 35 et

Schelvisch, per pond vanaf . . 20 tot 35 et

Schol, per pond van 15 tot 30 et
Tongschar, per pond 35 et

Zuiderzeebot, per pond 25 et

Groote Spiering, per pond 20 et

Zuidcrzeebokking, 4 voor 10 et

Levende Bak- en Stoofpaling steeds voorr.
Stokvisch, zeer blank, per pond .... 70 et

Zoutevisch, zeer blank, per pond . . 30 et

50 Inmaakharingen 100 et

20 Zure Haringen 70 et

8 Zure Haringen 30 et

4 Zure Haringen 15 et

Heden middag: een pracht collectie

Gerookte Paling, per pond vanaf 90 et

Gerookte Poonen, Scharren, Maartsche en
Engclsche Bokking.

Al onze artikelen worden machinaal gesne-
den. - Dagelijks versch gepelde en gekookte
Garnalen
GROOTSTE BEDRIJF TER PLAATSE.

Bezoekt onze inrichting.

Alleen bij PIET PAAP's VISGHHANDEL
HALTESTRAAT 61 - TELEF. 141

Ook U moet nu wel bekend
zijn, dat

WEBBER'S MANUFACTUREN
verkrijgt. HALTESTRAAT 32

wat betreft FABRIKAAT en AFWERKING
ver boven en in PRIJS ver beneden alle

concurrentie staan. U vindt in onze zaak :

Allovernetts - Voiles - Etamines - Stores
vanaf 15 cent.

TAFELLAKENS, in zeldzaam mooie dessins.
Pracht groote BEDLAKENS, lang M. 2.25, con-

currentie onmogelijk f 1.35

RIETMATTEN M. 1.40 X 1.80, niet duur ƒ 0.45

Onze Kousen en Sokken
munten uit door smaak en duurzaamheid.

KOMT U EENS KIJKEN?

Op 't Hoekje:

Tabak, Sigaren en Sigaretten:
alle Standaard merken.

BYOUTERIEEN - UURWERKEN EN LEDER-
WAREN.

WEBBER brengt steeds tiet allernieuwste in

:

DAMESTASSCHEN,
HORLOGES EN

COLLIERS.

sws^mm^ssj&ss^mi^me^t^^ss^issssgs^s^is
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j Gooi geen geld in het water
f

| een slecht rijwiel is niet §
| meer op te Lappen. |

Koopt het |

I Simplex Rijwiel f 37.- f 39,50

1

| „Cycloïde Rijwielen f 57,50

1

I HEVEA BANDEN ƒ 1.50—1.95—2.25 |
1 VREDESTEIN BANDEN ƒ 1.75—2.25 §
| BINNENBANDEN HEVEA 60 et |
1 Vraagt condities voor BAKFIETSEN met en zon- 1
f§ der motor. -

§f

1 SIMPLEX MOTOR RIJWIELEN |
| ƒ 199,50 — 265.00 — 315.00 |

| JAN POOL |

§ Rijwielhandel — Van Ostadcstraat 3 m

1 Alle Rijwielreparatie's worden billijk en |
I vakkundig uitgevoerd. 1

^IlliuniuiiiiiiiiiuiiiMw

TE KOOP wegens plaatsgebrek
1 ZEER GOEDE RACE CAR ƒ 10.—
en 1 LEEREN LEUNINGSTOEL ƒ 3.50

Adres: PARALLELWEG 19 beneden.

heeft U hier het adres voor
ëiollandsch

Rund- Kaifs en Warken&wÊee&ch en uiterst billijk in prijs

GROOTE OSSENTONGEN ƒ2.-
KALFSTONGEN, vanaf 30—75 et

EERSTE KWALITEIT VARKENSVLEESCH !

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.00

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.10

3 pond Varkens Karbonade ƒ 1.20

3 pond Varkens Fricandeau ƒ 1-25

3 pond Varkens Lappen ƒ 1.10

3 pond Varkens Rollade ƒ 1.10

3 pond Pekel Spek ƒ 1.00

Biefstuk ƒ 0.70

Lende ƒ 0.60

ALLES A CONTANT - ALLES A CONTANT

H- VAN ELDIK

Ie KWALITEIT HOLLANDSCH RUNDVL.
4 pond Ossevet, gedraaid

3 pond Riblappen
3 pond Rosbief

3 pond Rosbief (Muis) ,

3 pond Rollade

3 pond Gehakt
3 pond Lamsvleesch ,

Lamsbout
Lams Karbonade vanaf
V= pond Gebraden Rosbief
V2 pond Gebraden Varkens Fricandeau
IV» ons Rookvleesch
2 pond mager spek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1.20

1.50

1,40

1.50

1.35

0.90

0.60

0.50

0.30

0.30

0.30

0.25

0.65

TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Dirk Herman, zoon van Pieter Koper en

Th. llahle; Gerrit, zoon van G. Kraaijnoord en C. Keur;
Leentje Michcaline, dochter van J. Schaap en M. M.
Smcktala; Wessel Marinus, zoon van Th. Pasveer en F.
Coomans.
ONDERTROUWD: II. E. A. Bourbon en P. H. de

Jong; G. Kuiper en W. Ruizcndaal; G. Mol en E. van
der Mijc;

GEVESTIGDE PERSONEN: W. Oudshoorn van
Haarlemmermeer Stationsstraat 13; A. de Hond van
Amsterdam Stationsstr. 13; Wed. J. Escherich v. Haar-
lemmermeer Stationsstr. 13; I Bos van Amsterdam Ma-
risstr. 45; H. B. P. Buckcr van Amsterdam Kostverlo-
renstraat 31; J. H. Smit van Haarlem Hoogeweg 53 rd;
J. H. van Overklift v. Amsterdam Zandvoortschel. 201;
J. de Leeuw van Amsterdam Parallelweg 13; J. Duinker
van Amsterdam Bilderdijkstraat 10; A. P. H. de Vroom
van Amsterdam Kostverlorenstraat 54a; F. J. Telman
van Amsterdam Dr. Gcrkestraat 44; J. A. te Strake van
Haarlem Rozenobelstraat 18 rood; B. F. Lammcrs van
Amsterdam Dr. Gcrkestraat 38 rood.
Wed. T. Rabbinowitsch van Amsterdam Zeestraat 48;

J. E. van Ingcn van Amsterdam Potgieterstraat 32.

M. J. F. Hovis van Amsterdam Zandvoort-
schelaan 175;. A. Kwinkelenbcrg van Amsterdam Zand-
voortschclaan 54; L. C. Nering Bögel van Driebergen
Parallelweg 11; A. P. van Veen van Amsterdam Bilder-
dijkstraat 26; Echte. J. N. A. Willemse van Amsterdam
Dr. Gcrkestraat 93; M. Abas van Amsterdam Wilhcl-
minaweg 14; H. Poppink van Haarlem Nassauplein 1.

H. Brauckman, Technisch Bureau
Zeestraat 35 - Telefoon 180

Radio en alle electrische apparaten""5»^;

JAARVERGADERING V.V.V.
(Verkort verslag.)

Vrijdagavond hield de V. V. V. Zandvoort haar jaar-
vergadering in Bodega Mustert.
Er was een geringe opkomst van de leden, wat nu niet

pleit voor waardecring van Zandvoort's inwoners voor
de arbeid van een vcreeniging met zoo'n groot algemeen
belang als de V.V.V.
De heer Padt leidde als voorzitter. In zijn openings-

woord drukte hij de hoop uit, dat het seizoen 1934 een
stroom van vreemdelingen naar Zandvoort zou brengen.
De zeer nauwkeurige notulen van den heer Van Raa.lte
werden onder applaus goedgekeurd en zonder eenige
op- of aanmerking.
Het informatiebureau had het afgeloopen jaar 351 in-

schrijvingen (vorig jaar 257) en 107 nieuwe leden.
Het leden aantal bedroeg thans 213 en 3 ecrcleden.
Er werden 19 bestuursvergaderingen gehouden.
Er werden 6340 folders verspreid en 83 lijsten van ho-

tels en pensions verzonden na aanvrage.
In totaal werden 2069 aanvragen voor huizen, hotels

en pensions verstrekt (vorige jaar 1451).
De heer Padt bracht cén extra woord van dank aan

den heer Van Raalte, die niet zooveel toewijding en ge-
heel belangeloos de belangen van V.V.V. en haar leden
zoo trouw behartigd.
De heer Ter Braake bracht dank' aan het geheele be-

stuur.

De heer P. L. de Vries bracht voor den penningmees-
ter verslag uit. De tot. ontvangsten bedroegen ƒ 7219,46,
de uitgaven een zelfde bedrag met een batig saldo van
ƒ 574,13.

Onder de ontvangsten was het voorschot van Baron
Von der Heijdt, groot ƒ 2500. Onder de uitgaven het na-
deelig saldo van ƒ 3793,19 van het openlucht theater.
De heer Tiemeier bracht verslag uit namens de Kas-

Commissie. Uiterst nauwkeurig was door den heer Rin-
kel het beheer gevoerd.
De begrooting 1934 sloot met bedrag van ƒ 5685, waar-

bij voor onvoorzien ƒ 396,96 was uitgetrokken.
Besproken werd de reclame in Engeland. Inlichtingen

zullen gevraagd worden bij het secretariaat van de A.
V.V.V.
De heeren Klein en Rinkel werden als bestuursleden

met algemeene stemmen herkozen.
Bij de rondvraag deelt de heer Tiemeier mee, dat hij

bijzonder getroffen is door de keurige staat, waarin het
informatie bureau in- en uitwendig zich bevindt.
De heer Van Raalte noodigt de leden uit, om eens te

komen aanloop en.

De heer Van Deursen vestigt de aandacht op de recla-
me gelegenheid in het jaarbeursgebouw.
De voorzitter deelt mede, dat een groot bord voor

Zandvoort Bad geplaatst is aan de Wieringer Zeedijk.
Daarna wordt de vergadering gesloten.

OUD ZANDVOORT.
Mej. Bakels vertoonde Donderdagavond in Ons Huis

een collectie lantaarnplaatjes, beelden uit Zandvoort,
zooals dit vroeger was. Mej. Bakels mag ook nu weer
met voldoening op dezen avond terug zien, want de be-
langstelling was heel groot. Niet alleen Oud-Zandvoor-
ters toonden hun belangstelling, ook zij die Zandvoort
nog niet zoo lang kennen waren gekomen om het Zand-
voort van vroeger te zien.

De opbrengst van dezen avond was bestemd voor de
Diaconie.

VEILING.
Ten overstaan van Notaris van Arkel werd door den'

makelaar Paap in Zomerlust verkocht een huis met
zomerhuis en erf te Zandvoort aan de Brederodestraat
48. Kooper werd de heer Tjabbes q.q. voor ƒ 5200.—

.

LVESLB
AANGEKONDIGD OP 15 MAART WORDT DOOR OMSTANDIGHEDEN UITGESTELD, WEGENS BIJ-
VOEGING VAN COMPLETE INBOEDEL, EN WORDT NU VASTGESTELD OP

Donderdag 22 Maart a.s.
VOOR DEZE VERKOOPING KUNNEN NOG NETTE GOEDEREN OPGEGEVEN WORDEN.

~rH VRAAGT INLICHTINGEN.
sh Veilinggebouw „De Witte Zwaan" Brugstr. 1-17-19 Tel. 464
— DIR. WATERDRINKER.
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AEÜDEMfOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENBAClï'V DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentién van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

PREMIE RATTENVERDELGING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken

nader bekend, dat in verband met het veelvuldig voor-
komen van ratten maatregelen ter verdelging van die

dieren genomen dienen te worden.
In verband daarmede is besloten, dat gedurende de

maand Maart op eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag
des voormiddags van 10 tot 10.30 uur op de vuilnisbelt

gcdoode ratten kunnen worden ingeleverd, waarvoor
per stuk 5 cent zal worden betaald.

PRINSES JULIANA BIJ DE WILLEM VAN
ORANJE-FILM.

Het College van Commissarissen van het City-Con-
cern en het Comité van Iniaticf van de Willem van
Oranje-film hebben een speciale middagvoorstelling ge-

geven van de „Willem van Oranjc"-film voor de Haag-
sche weeshuizen, pupillen van de Louisa Stichting en de
Nutsscholen. H.K.H Prinses Juliana heeft met gevolg
deze voorstelling bijgewoond.
Tijdens de voorstelling heeft de heer Polak H.K.H,

de film „Willem van Oranje" toegelicht.

Naar wij vernemen, wordt deze film ook in Zand-
voort vertoond.
Aan B. en W. is het verzoek reeds aangevraagd deze

film voor de schooljeugd te mogen opvoeren. Met be-

langstelling zien wij dit nationale filmwerk tegemoet.

JAARVERGADERING V.V.V. ZANDVOORT
In Bodega Mustert aan de Strandweg heeft de Ver-

eeniging voor Vreemdelingenverkeer haar jaarverga-

dering gehouden onder leiding van den voorzitter, de
heer Padt.
De heer Rinkel had bericht gezonden, dat hij verhin-

derd was. Eveneens de heer Koning, lid van de kas-com-
missic. De heer Ticmcyer zou voor die commissie ver-

slag uitbrengen.
De heer Padt opende met een kort woord van wel-

kom. Een woord, dat daarom kort kon zijn, omdat de
vorige vergadering reeds zooveel gezegd was bij de in-

leiding.-
Hij hoopte, dat de vergadering zou doen, wat door

V.V.V. gedaan kon worden voor Zandvoort.
En dat als gevolg daarvan de stroom van vreemde-

lingen naar Zandvoort geleid zou kunnen worden in het
nieuwe seizoen.

Hij sprak daarbij de wensch uit, dat ieder zich ver-

antwoordelijk zou voelen, om daartoe mede te werken.
De heer Van Raalte had zeer uitvoerige notulen van

de vorgie vergadering opgemaakt. Zonder cenige op-

of aanmerking werden deze door de vergadering goed-
gekeurd.
We halen daaruit nog eens aan, dat de uitgaven voor

het Openluchttheater in totaal ƒ 4072,68 bedroegen. De

Cumulatie*

Het cumuleeren van inkomens is een toestand, waar-

aan ten spoedigste een eind gemaakt dient te worden.
Geldt deze eise'h voor normale tijden, voor een periode,

als die welke wij thans beleven, is de eisch méér dan
gebiedend!
Tallooze intellectueelen en handarbeiders snakken

naar werk. Hoc bedroevend moet het dan zijn, voor hen
te ervaren, dat één persoon uit meer dan één ambt in-

komsten ontvangt, hoe teleurgesteld moeten zij zich

voelen, als zij zien, als zij weten, dat hij (zij) die daags
werkzaamheden verricht, na bezetten tijd nog allerlei

„bijbaantjes" heeft, en zich hiervoor laat betalen met
loonen, die beneden „de markt" zijn.

Wij weten wel, dat het dikwijls geen „weelde" is des

avonds er op uit te trekken, om „boeken bij te houden",
administratie te voeren of ander soort arbeid te verrich-

ten. Dat dit dikwijls geschiedt, om een niet te hoog sa-

laris of loon op te voeren tot een peil, waarop men zijn

levenseischen gesteld heeft. Maar anderszijds dient be-

dacht te worden, dat er duizenden zijn, die van steun

leven, en o, zoo gaarne productief zouden zijn, en met
verdiend geld in hun levensonderhoud willen voorzien.

Toch vinden wij de fout van de categorie der avond-
of bij-werkers lang niet zoo groot, en ook niet zoo fu-

nest als van hen, 'die krachtens ambt, betrekking of in-

vloed bij-inkomens touchecren.
Het geval „Abrahams" heeft een schril licht gewor-

pen op de faites et gestes van dezen groep „burgers",

die ontevredenheid gerechtvaardigd aankweeken of vcr-

grooten.
En de Amstcrdamsche ex-wethouder heeft wel dub-

bel gezondigd. Immers hij genoot vroeger als controlcc-

rend geneesheer van een zuiver philantropischc instel-

ling, een salaris van ƒ 2000, terwijl zijn echtgenootc, die

secretaresse was, gesalarieerd werd met ƒ 3000. Toen
den heer Abrahams kenbaar werd gemaakt, dat het

niet juist was, zich te laten betalen, deed hij afstand van
zijn salaris, maar tegelijkertijd besliste het bestuur dat

de werkzaamheden van zijn echtgenoote, een „opslag'

van ƒ 2000, alleszins rechtvaardigde, en dat haar salaris

voortaan ƒ 5000 zou zijn.

Nu kunnen wij ons levendig indenken, dat de admi-
nistratieve werkzaamheden van het genootschap zóó
veel-omvattend waren, dat ze betaald moesten worden.
Maar: de heer Abrahams genoot een zeer behoorlijk

inkomen als Amstcrdamsch Wethouder, (hij had een

ontvangsten waren heel gering geweest. Na verkoop
van het materiaal leverde de rekening van V.V.V. over
het jaar 1933 nog een tekort van ƒ 1500.

Men had geen andere oplossing gezien om het tekort
te dekken, dan door het aangaan van een lecning.
Baron Von der Hcydt was zoo bereidwillig geweest

deze leening te plaatsen tot een bedrag van ƒ 2500.

Daardoor kon het tekort gedekt worden en hield men
nog de beschikking over eenig kasgeld, om de begin
werkzaamheden van het nieuwe seizoen te kunnen aan-
vangen.
De heer Van Raalte had eveneens een zeer uitvoerig

jaarverslag opgemaakt.
Daaraan ontleenen wc, dat het Informatie Bureau op

het Stationsplein reeds 14 Februari geopend is. Dit met
het oog op de goede verwachting van het nieuwe sei-

zoen.
Met bescheiden middelen is de heer Van Raalte er in

geslaagd, een keurig interieur op te bouwen. Belangstel-
lenden worden vriendelijk uitgenoodigd, zich daarvan
eens te komen overtuigen.

In 1933 waren er 351 inschrijvingen (v.j. 257). De heer
Van Raalte had door het secretariaat 107 nieuwe leden
gewonnen. Er was echter een maar bij het totaal van het
ledental. Helaas waren er velen, die wel profiteerden
van de adressen van V.V.V., maar die, als het op beta-
len van de contributie aankwam, weigerden.
Maatregelen waren noodzakelijk geweest en daardoor

bedroeg het ledental thans 212 met 3 ccrclcdcn.
Er werden 19 bestuursvergaderingen gehouden. De

onderlinge samenwerking was steeds uitstekend.
Betreurd werd, dat niet allen op Zandvoort begrepen,

hoe een krachtig steunen van V.V.V. een steunen van
aller belangen was.
Herinnerd werd aan de artikelen van den heer Padt,

geschreven in de verschillende bladen. Ongetwijfeld
hadden die artikelen een goede belangstelling voor
Zandvoort in breede kring opgewekt.
Er waren 3820 Hollandsche, 1655 Duitsche en 70 En-

gelsche folders verzonden benevens 795 wandelkaarten.
Verder 83 lijsten van hotels en pensions.

Bij aanvrage werd een folder of wandelkaart steeds
ingesloten.

In het jaarverslag werd de klacht geuit, dat zoo wei-
nigen voldeden aan het verzoek, om berichtkaart te zen-
den bij het slagen van de huring of verhuring. Toch wa-
ren er 382 kaarten ontvangen. Een aantal, dat slechts 'n

klein deel van de kennisgeving bedroeg, die ontvangen
hadden moeten worden.
Maar toch een aantal, dat een bevredigend resultaat

gaf.

Voor kamers en villa's werden 1021 aanvragen behan-
deld, voor pension en hotel 1048. In totaal dus 2069.
Het vorige jaar bedroeg dit aantal 1451.

dokters-praktijk, en was nog lid der Provinciale Staten
van Noord Holland.
Deze omstandigheden moesten voor hem een aanwij-

zing zijn, vooral voor iemand, die de Vrijzinnig-Demo-
cratische beginselen huldigt, dat het welletjes was!
Voor de ƒ 5000, die bovendien nog door zijn vrouw
ingebracht werden had hij zeker twee werkloozc gezins-
hoofden een tevreden bestaan kunnen verzekeren, zon-
der zelf ook maar iets te kort te komen.
Nog vóór het Hoofd-bestuur van den Vrijzinnig De-

mocratische Bond deze zaak in spoed-vergadcring be-
handelde, had de heer Abrahams zijn konsekwenties ge-
trokken, en voor al de door hem bckleede openbare
functies bedankt. Toch heeft genoemd Hoofdbestuur
zich nog voorbehouden, de heer Abrahams als lid der
partij te royecren.
De ex-Wethouder had n.1. een eercraad gevraagd, en

aan 't rapport van dit college zal het al of nict-royeeren
afhankelijk gesteld worden.
De Amstcrdamsche gemeenteraad heeft echter uit

zijn midden een commissie benoemd, die een onderzoek
in zal stellen. En dit besluit achten wij een fout. Im-
mers, de kans is groot, dat het resultaat „verpolitiekt"
zal worden, terwijl een eereraad, gevosmd door mannen
buiten den Raad geheel vrij geacht kan worden te zijn

van onjuiste invloeden. Daarom kunnen wij de houding
der communistische Raadsfractie, die niet wenschte dat
één harer leden deel der commissie uit zou maken, toe-
juichen. Het was beter geweest, dat de andere fracties
een zelfde standpunt ingenomen hadden. Dan had Bur-
gemeester de Vlucht alleen de weg van den Eereraad
overgebleven.
Burgemeester de Vlucht heeft het vele goede gerele-

veerd, dat de heer Abrahams in zijn diverse functies
voor de gemeenschap gedaan heeft. Dit was een „beau-
geste", en verraadt de gentleman. Voorts noemde de
Burgemeester de daad van den heer Abrahams een
„onnadenkendheid".

Echter, wij kunnen een dergelijke onnadenkendheid
van iemand, die in het openbare leven zoo'n vooraan-
staande plaats inneemt, niet goedpraten, noch tolerec-

ren. Ieder, die aan den weg timmert, heeft veel bekijks,

en hij in de eerste plaats moet er op geprepareerd zijn,

dat al zijn doen en laten aan felle critiek bloot staat.

Ons oordcel laat aan duidelijkheid niets te wenschen
over. Maar.... hoeden wij ons bij het gcneraliseercn
voor overdrijving! In de eerste plaats sluiten wij ons
volkomen aan bij de waarschuwing van Buigemccster
de Vlucht: laat de publieke liefdadigheid door dit gc-

Voor kinderpen.sion werden 5] aanvragen behandeld.
In totaal werden er 8330 afdrukken van inlichtings-

lijsten verzonden aan de leden.
Afkeuring werd uitgesproken over het optreden van

enkele makelaars.
Met grootc tevredenheid over het goede slagen, werd

gewag gemaakt van de strandfeesten.
Bijzondere dank werd gebracht aan het gemeentebe-

stuur, mevr. Van Alphen en de heeren Gunters en Tu-
schinki voor de medewerking bij de strandfeesten on-
dervonden.
Een woord van hulde werd gebracht aan mej. Visser,

de correspondente van het informatie bureau. Zij toch
had alles gedaan, wat de belangen van de V.V.V had
kunnen bevorderen.
De heer Padt bracht den heer Van Raalte namens het

geheele bestuur een woord van dank voor diens volle-
dige toewijding, steeds betoond.

Hij was er van overtuigd, dat de V.V.V. het meer
dan uitstekend getroffen had met zoo'n accuraten wer-
ker, als de heer Van Raalte zich steeds getoond had.
Hij zou geen betere secretaris voor het salaris weten te
verkrijgen en stelde dan ook voor, op de oude voor-
waarden den heer Van Raalte met het secretariaat van
V.V.V. te belasten. (De heer Van Raalte neemt het se-
cretariaat van V.V.V. geheel belangeloos waar en V.V.
V. heeft dus wel een gelukje, door in den heer Van
Raalte iemand gevonden te hebben, die zich zoo geheel
en al aan zijn taak wijdt.)
Namens de Hotel- en Pensionhouders Vereeniging

brengt ook de heer Klein aan den heer Van Raalte dank
voor zijn werkijver, steeds betoond en tot grootc tevre-
denheid van genoemde vereeniging, met grootc nauw-
keurigheid vervuld.
Daarna brengt de heer De Vries verslag uit over den

finantieelen toestand voor den penningmeester, den
heer Rinkel, die deze avond verhinderd was.
Het batig saldo 1932 bedroeg ƒ 205.37. Aan contribu-

tie werd ontvangen ƒ 1574, of ,/' 307 meer dan het vorige
jaar. Aan subsidie werd ontvangen ƒ 2000 van de ge-
meente en ƒ 200 van de Kame.r van Koophandel. De in-
schrijvingen leverden ,/' 213 'in de kas. De feestelijk-
heden leverden een voordeel op van / 349.50. De heer
Tuschinski schonk / 100.

Met de leening van ƒ 2500 van Baron Von der Hcydt
bedroegen de ontvangsten in 1933 in totaal ./' 7219,46.
Aan reclame werd uitgegeven / 1158. Aan advertenties,
reclame op Schiphol en in 't Holland Huis te Brussel
./' 667,10.

Niettegenstaande het grootc nadeclige saldo sloot de
rekening 1933, dank zij de leening met een batig saldo
van ƒ 574,13.
Deze rekening gaf geen aanleiding tot op- of aanmer-

kingen en werd door de vergadering goedgekeurd.

val niet lijden, en zoo onschuldigen (zieken, .zwakken,
hulpbehoevenden, waaronder veel kinderen)) treffen.
Dan zouden we nog verder van huis zijn. Want zij,

die geestelijk en lichamelijk zoo ontzettend veel bij de
Gezonden achterstaan het slachtoffer te laten worden
der verkeerde handelingen en opvattingen van één man,
is onder de laffe wraaknemingen te rekenen. Evenmin
mag de subsidiëcring ingetrokken worden. Wij hebben
de zoete verhaaltjes gelezen van hen, die schreven over
„den goeden ouden tijd", waarin subsidies onbekend
waren, en de particuliere weldadigheid voor „alles"
zorgde, zelfs voor den steun aan werkloozen. We mo-
gen ons door deze „vogelaars" niet laten vangen, omdat
we al te goed weten, hoe onmachtig de publieke lief-

dadigheid momenteel zou zijn, om alle leed, alle hulp,
alle ontbering, alle ellende te verschaffen.
De talloozen, die recht hebben op steun, af te laten

hangen van één bepaalde groep, komt ons misdadig
voor.
Neen, de rotte en zieke plekken onmcedoogenloos

opzoeken en uitsnijden, zonder het werk der barmhar-
tigheid een oogenblik te onderbreken of stop te zetten,
dat is onze taak. Gezamenlijk, èn het particulier initia-

tief, ,cn de overheid de handen in een blijven slaan om
Nederland op de eerste pliats te houden, welke het
inneemt ten opzichte van steun en weldadigheid!

Nog in een ander opzicht hoede men zich voor over-
drijving. En wel, om door de fouten van enkelen een
partij of een systeem te veroordcelen. Want in welke
maatschappij ook, zullen altijd individuen blijven, die
het onderscheid tusschen kwaad en goed, behoorlijk en
onbehoorlijk niet kunnen maken. Hierin zal geen enkel
systeem, hóe ctisch van opzet ook, radicale hervorming
kunnen brengen, om de eenvoudige reden, dat elk
schepsel in zonde ontvangen en geboren wordt.
Ook het geval Abrahams wordt „de democratie op

de schouders gelegd. Het kan er nog wel bij. Diezelfde
democratie maakt het mogelijk, dat ieder blad er ko-
lommen over vol kon en mocht schrijven, zonder den
breidel aangedaan te worden. Ieder heeft er het zijne

van gezegd. Mcedoogcnloos is de critiek geweest. De
democratie heeft ook nu weer, evenals in Frankrijk niet

zijn schandalen, de dekmantel der niet-openbaarheid
in de kast laten hangen.
Geen enkel blad heeft van „hooger hand" seintjes

gehad, beperking te betrachten, laat staan een verbod
tot publiciteit ontvangen.
Dat is een voorname credit-post der democratie!

(Nadruk verboden).
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DIVERSE ATTRACTIE'S
FEESTVERLICHTING
Kaarten in „Zomerlusi" verkrijgbaar.

2 STEMM£0@SBA$ëBS fraaie prijzen
ia^" waaronder ENGEL PAAP en zijn BOYS -^jg — COTT1LLONS —

De prijzen zijn te bezichtigen in de Etalage van den Heer D. VADER Kerkstraat.

Namens de Kascommis&ic bracht de heer Ticmcycr
verslag ui.t De bescheiden waren zeer correct in orde
bevonden en hij bracht een bijzonder woord van lof

aan den penningmeester.
De begrootin.u 1934 werd daarna behandeld en goed-

gekeurd.
Hij een bedray van ƒ 5685,13 aan ontvangst en uitgaaf

was een bedrag van ƒ 396,96 voor onvoorzien.
Gerekend was op ./' 2000 subsidie van de gemeente,

ƒ 1559 als eontributiegeld en J' 1300 als opbrengst der
advertenties.

Bij de uitgaaf was ƒ 1100 begroot voor reclame adver-
tenties.

De heer C. Keur vroeg, of de subsidie aan de A.N.
V.V. wel succes voor Zandvoort had.
De heer De Vries wees op de reclame voor alle Noord-
zecbadplaatsen, die de A.N.V.V. in het buitenland
maakt en waarvan Zandvoort anders uitgesloten zou
worden.
De heer Weber wenschtc meer reclame in Engeland,

dit met het oog op de luchtverbinding Amsterdam

—

Manchester.
De heer Klein vestigde de aandacht op de medewer-

king van het reisbureau Cook en wenschtc weer aan-
knooping der reeds vroeger gevoerde onderhandelingen.
De heer Padt wees op het geringe bedrag, dat de V.

V.V. voor reclame kon reserveeren. Hij wees nog eens
op zijn reeds vroeger gedane voorstellen n.1. deze, dat
de zaak van de V.V.V. een zaak van de gemeente zou
worden.
Dan toch droeg elke inwoner door zijn bclastingbil-

jet bij aan de reclame voor de badplaats. Nu kwamen
die lasten slechts op de schouders van enkelen, terwijl

toch allen van die reclame profiteerden.
Met algemeene stemmen werden de heeren Klein en

Rinkel als bestuursleden herkozen.
Met enkele kleine wijzigingen in de Statuten werd

verlenging van de Koninklijke Goedkeuring aange-
vraagd.

Bij de rondvraag bracht de heer Tiemeyer onder de
aandacht van de leden, dat het informatie bureau zoo'n
groote verandering had ondergaan. Hij bracht daarvoor
dank aan den heer Van Raalte.

Na nog enkele kleine opmerkingen werd de vergade-
ring met een opwekkend slotwoord door den voorzitter

gesloten.

Wij zijn SPECIAAL ingericht voor

YROU WRêJDEU
zoowel per LUXE AUTO als per TOURINGCAR

Uw geheele trouwpartij per Touringcar
kost slechts f 5.- (Ongeveer 20 pers.)

Trouwpartij per Luxe wagen speciale prijzen
met ondertrouwrijden GRATIS!

Garap du Mee - Kleine Krocht 5 - Te!. 108

HET ASYL EN DE VEREENIGING DIERENBE-
SCHERMING, AFDEELING LEEUWARDEN.
Naar aanleiding van de in den laatsten tijd in de

„Leeuwarder Ct." voorkomende stukken over den
toestand \an het asyl, stel ik er prijs op, het navol-
gende mede te deelen: Door mij is, geheel onver-
wacht, Zaterdag 24 Februari, ter plaatse een onder-
zoek ingesteld. Als resultaat daarvan kan ik mede-
deelen, dat ik het asyl, en de daar verpleegd wor-
dende dieren in redelijken toestand heb aangetrof-
fen.

Er blijven zeker nog verbeteringen te wenschen
over. Maar zulks is nóch de schuld van de afdeeling
Leeuwarden, nóch van den houder van het asyl,

waar met beperkte middelen moet worden gewerkt.
De honden lagen allen op frisch en schoon stroo,

in voldoende mate aanwezig. De andere, aanwezige
dieren, katten en witte muizen eveneens. Dit stroo
wordt, naar verklaring van den houder van het asyl,

2 malen per week verfriseht. De hokken zijn niet
overdreven groot, maar voldoen aan bescheiden ei-

senen. De uitloopruimte was schoon en voldoet aan
niet te hoog gestelde voorwaarden.
De afdekking van het geheel is primitief, ver-

vaardigd uit oud hout, met een behoorlijk dak er

op. Bizonder tochtig was het er niet, al kon dit

alles, bij ruime kasmiddelen, van zclfsprckend veel
mooier en beter

Frisch slachtafval was aanwezig, alle dieren za-

gen er gezond en goed uit. Wanneer bij dit alles

wordt bedacht, dat de houder van het asyl slechts

7 gulden per week verdient en daarvan nog heel
wat moet betalen, mag en kan men niet meer, wel
minder verwachten.
Er blijft, zonder twijfel, te wenschen over, en de

toestand kan wel veel mooier en b-eter worden ge-

maakt. Dit zoude mogelijk zijn, indien ieder, die
met het lot van dieren begaan is, bereid ware een
steentje bij te dragen, door het zij met een bedrag
in eens te steunen, hetzij zich als lid der afdeeling
Friesland, der Nederlandsche Verecniging tot be-
scherming van dieren, te Leeuwarden op te geven
bij mejuffrouw A. de Boer, secretaresse van bedoel-
de afdeeling, Spanjaardslaan no. 153, Leeuwarden.
Des gewenscht kan men aan haar ook een bedrag
— als steun in eens — zenden.
Medegevoel èn medelijden hebben is voor de Ver-
ecniging van waarde! Zulks komt echter, practisch
pas tot waarde, indien het in daden — in steun —
wordt omgezet.
Oudeschoot, 24 Februari 1934.

M. J. P. D. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN
(Adv.)

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

SCHOOLPLEIN hoek WILLEMSTRAAT

is de Zaak voor Zandvoort
ONTVANGEN DE NIEUWSTE VITRAGES.

Vanaf 15 cent per el

Afgepaste Vitrage Gordijnen 79 ct
Groote sorteering kleedjes en bedspreien.
Zeemleeren Lappen, vanaf 68 ct
Beenen Ringen, alle maten, per dozijn 10 ct
Gordijn band, per el, 4 ct
Molton Dekens, 1 persoons 79 ct
Prima Java Kapok, per pond 68 ct

per 10 pond ƒ 6.40.

Groote keuze Lakens, Sloopen, Theedoeken, Bad-
doeken, Stofdoeken, enz.

Zie vooral de etalage!

14 STATIONSSTRAAT 14

Ontvangen extra voordeelige MEUBELEN.
GROOT EIKEN DRESSOIR voor f 18.50

LTKEN UITSCHUIFTAFEL voor „ 12.50

Groote sorteering AMEUBLEMENTEN vanaf „ 35.—

En verder alle soorten meubelen

Ruime sorteering KAPSTOKKLEEDEN, SCHOOR-
STEENKLEEDEN, DRESSOIRLOOPERS.

Groote sorteering WITTE LEDIKANTEN en
OPKLAPBEDDEN

Reparatiën aan alle Meubelen.
Specialiteit in het omlijsten van Portretten.

14 STATIONSSTRAAT 14

Wie w&aimgÉ die wint
j|j

Die 1B Mmas*t iaegi^t
j|

£ HET HOEFIJZERKANTOOR 1
Stationsstraat 1 - Telefoon 168 fed

19 MAART BEGINT i
nu

DE STAATSLOTERIJ 1

Dames en Heeren
Wanneer U een fijne smaak hebt
voor het dessin van Uw kleeding,
moet U onze collectie komen zien,

of op aanvraag worden de stalen
en platen U gaarne toegezonden.

!V!antelcostumes naar maat vanaf f 32.50
IVIantels naar maat f 32.50
Costumes naar maat f 45.

—

J- A. F. ZORN Jr.
Dames- en Heerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a - TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting. 'rj> ' -•

V.D.J.O. — AFD. ZANDVOORT
Alhier is opgericht een afdeeling van de Vrijz. Dcm.

Jongeren Organisatie.
Op de avond der oprichting voerden achtereenvol-

gens het woord: Dr. A. v. Raalte, die de Vrijzinnig De-
mocratische beginselen uiteenzette, de heer J. Pfundt
over het streven van de V.D.J.O. en Dr. A. van Lcuscn,
die het onderwerp „De democratie als cisch van men-
sehelijkheid" behandelde.

INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING
Dr. Mollc Eisma heeft Dinsdagavond voor het Insti-

tuut voor Arbeidersontwikkeling een lezing gehouden
over: Het leven van planten en dieren op het strand.
Met talrijke plaatjes werd het gesproken woord geïllus-

treerd. Een mooie collectie schelpen en zeedieren kon
door de aanwezigen bekeken worden.

VERKOOPING.
Donderdag 22 Maart a.s. 's morgens 2 uur zal in Café

restaurant „Zomerlust" door Notaris D. M. Klijzing te
Haarlem verkocht worden: Een woonhuis met voor-,
zij- en achterhuis aan de Kostverlorenstraat No. 15.

Vleeschfaouwerij D* Boon
VAN OSTADESTRAAT 1a.

PRIJZEN ZEGGEN VEEL, DOCH

KWALiTEiT
ZEGT ALLES*

12V2 JARIG BESTAAN „PHOENIX".
Ter gelegenheid van haar 12V2-jarig bestaan zal de

tooneelverecniging Phoenix op Zaterdag 24 Maart des
middags van 3.30—5.00 receptieeren in Gebouw „Mono-
polc".

's Avonds wordt een cabaretavond aangeboden, o.a.

zal Paul Ostra, de bekende conferencier dezen avond
gast zijn. Met een bal onder leiding van den heer J. Stol
Jr. wordt de avond besloten.

EVANGELISATIE.
.Woensdagmiddag 21 Maart zal in de groote zaal van
Ons Huis de heer Osinga vertellen van de guitenstre-
ken van Reintje de Vos. Deze samenkomst is voor de
kinderen en de toegang is vrij, dus kan ieder kind hier-

van profiteeren.
Des avonds is er een gezellig samenzijn. Spreker de

heer Osinga en zullen or schitterende lichtbeelden ge-

geven worden afgewisseld door zang en muziek.

DINSDAG 20 MAART, 8.30 UUR IN MONOPOLE

DE MEID
ESTEHR DE BOER VAN RIJK speelt voor de

1000ste maal ANNEMIE ! !

MEVR. DE BOER VAN RIJK IN MONOPOLE
Dinsdag 20 Maart wordt in Monopole door het Esther
de Boer van Rijk Ensemble gespeeld „De Meid" het be-
kende tooneclstuk van Herman Heijermans.

LEZING Ds. PADT.
Maandagavond 19 Maart zal Ds. Padt de tweede le-

zing van de cursus houden. Het onderwerp van dezen
avond is: Wat weten wij van Jezus? Aanvang kwart
over acht. Gebouw Brugstraat.

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie

Neemt proef met onze buitengewone
kwaliteit gekookte Rookworst

a 10 cent per ons.
BOTERHAMWORST 12 ct

PLOCKWORST 16 ct

TONGENWORST 15 ct

ONTBIJTSPEK 12 ct

PAARDEN ROOKVLEESCH 16 ct

OSSEN ROOKVLEESCH 18 ct

LEVERWORST 9 ct

Verder Berliner, Bacon, Smeerworst. Leverkaas,
Lever, Rosbief.

Roomboter per pond 85 ct

10 groote versche- eieren 29 ct.

£. J. S€ N O T T E R
HALTESTRAAT 36

I
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Telef. 458 - Dir Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 17 Zondag 18, en Maandag 19 Maart - 8 uur

3 DAGEN ! ! 3 OPVOERINGEN VAN DE GROOTE
SUPERFrLM UITGEBRACHT DOOR DE PARA-
MOUNT.

opzienbarende ontdekking:

\

ss

in ia

en geen engel
De triomf van een unieke, volmaakt origineele figuur in een

levendige, briljant vertolkte film. Voor het eerst na de ont-

dekking van Mariene Dietrich heeft een ster van gelijke

grootte een schitterend debuut gemaakt.

Een Paramountfilm met Cary Grant
Het optreden van MAE WEST ontketende overal stor-

men van enthousiasme. Nog nooit te voren verwierf
een actrice zich met één film de bewondering van heel

de wereld.

De eerste film van MAE WEST is in Nederland
verboden, haar tweede film ,,IK BEN GEEN

ENGEL" is een wereldsucces.

Als 2de Hoofdnummer:

BE
In

R Q £ BRIE

Groot, boeiend, sensationeel filmwerk. ACTIE, SEN-
SATIE, ROMANTIEK, ADEMBENEMENDE SPAN-
NING.

GEEN TOEGANG ONDER DE ACHTTIEN JAAR.

ENTREE : Parket f 0.40, Parterre f 0.65

Stalles en Balkon f 0.90, Loge f 1.10,

Box- Loge f 1.35 plus belasting.

Zondagmiddag 230 uur Familie-matinee
OPVOERING VAN:

met MAURICE CHEVALIER, CARY COOPER,
LOUIS DAVIDS EN ANDEREN.

Een amusante film, in 12 acten, voor jong en oud.

ENTREE 15 — 30 — 40 CENT PLUS BELASTING.

Donderdag 22
REPRISE VAN:

Maart 8 uur - Populaire Voorsteiiin

ZIE ADVERTENTIE IN DIT BLAD.

Bespreek tijdig Uw plaatskaarten voor

„IK BEN GEEN ENGEL" de belang-

stelling is reeds zeer groot.

Plaatskaarten verkrijgbaar in Sigaren-

magazijn Eisenhardt Stationsplein.

pd. Gehakt, h.o.h

pd. Versche Worst ....

pd. dikke Reuzel

pd. doorr. Runderlappcn
pd. Karbonaden, sch.,

pel. Karbonadcn, rib ƒ 0.90

pd. doorr. Varkcnslappen

pd. Riblappen, mager
pd. Runclerlappen, mager

1.—
1.—
1.—

1.10

].—

1—
0.90

].—

0.90

VOOR UW TWAALFUURTJE:
1 ons Pekclvlecscb, 1 ons Ontbijt-
spek, 1 ons Lever- of 1 ons bloedw.,

3 ons samen 25 cent
1 ons schouderham, 1 ons ontbijt-
spek, 1 ons bloed- ol ! ons Ie\ crw.,

3 ons samen 25 cent
1 ons tongenworst, 1 ons rookworst
1 ons lever- ot bloedworst,

3 ons samen 25 cent
Alles a contant. Alles a contant.

J* J. Spiers - Haltestraat 30 - Telefoon

Bij deze hebben wij het genoe-
gen, u mede te deelen de
geboorte van onzen zoon

IV5AARTEN JAN
JAN PAAP

ADRIANA PAAP-KOPER
Zandvoort, 13 Maart 1934

Spoorstraat 43

6 Kamer Biljarts van f 60.

—

voor f 30.— en van f 100 voor
f 50.— Vakkundig gemaakt.
Te bezichtigen bij Wed. Dukkers,
Hotel „Suisse", in de achter
zaal. Haltestraat 4.

W@Ë*ÊOM*©iW
Blauwe Damestasch inhoudende
onder andere Beursje, Bos sleu-
tels en Rijbewijs.
Wilson, Bloemendaal

T o Koop
Toonbank met bierzuil en

spoelbak. Prijs f 25.

—

J. H. Korenstra Nassaustraat 17
Haarlem.

TE KOOP
2e Hands

LEZING DOOPSGEZINDEN.
Op Donderdag 22 Maart a.s., des avonds 8.15 uur

spreekt Ds. Lcendcrtz, Doopsgezind predikant te J laar-

lem in „Ons Huis" over De Doopsgezinden in Amerika.
De lezing wordt toegelicht door lichtbeelden en is gra-
tis toegankelijk voor alle Doopsgezinden.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 5 tot en met 10 Maart werden 3/ Kuip-
en 317 Douchebaden genomen.

MISS MENCHIK.
Op 20 Maart in „Bodega Mustert.

Als bijzonderheid vermelden wij dat voor de a.s. si-

multaan-scancc o.a. zich reeds 7 dames hebben opgege-
ven, die de strijd tegen de wereld-kampioene zullen
aanbinden.

Verschillende officials en bekende personen uit de
Schaakwereld zullen aanwezig zijn. o.a. Dr. M. Euwe,
Mr. M. Lcvcnbach.

liet bestuur van de Ned. schaakbond. Er wordt aan
alle medespelers verzocht bord van groot formaat en
stukken mee te brengen. De seance begint 8 uur precies.

DINSDAG 20 MAART, 8.30 UUR IN MONOPOLE

in goede staat. Tegen elk aan-
nemelijk bod. Koningstraat 31
boven.

GEVRAAGD
Net meisje

van 8 tot 4 uur. v.v.g.g.

de Jong, Koninginneweg 11. huis

TE KOOP
Jon gensf iets

Prijs f 12.50
Adres Koningstraat 50

HELDER DAGMEISJE
Gevraagd van 8-12 uur
direct te bevr. adres Bureau
Zandvoort's Weekblad

FLINKE
Dag Dienstbode
Gevr. Zeestraat 36

Te Huur gevraagd

QNGEMEOBELD
KLEIN HUISJE

aan de Duinkant voor een ge-
heel jaar.

Brieven met prijsopgaaf onder
no. 161 Bureau Zandv. Weekbl.

1000ste maal ANNEMIE ! !

ESTHER DE BOER VAN RIJK speelt voor de

KERKCONCERT.
De gemengde zangvereeniging „Kunst na Arbeid" gaf

Zondagavond een concert in de Ned. Hcrv. Kerk.
De heer J. Koning opende den avond, daar Ds. Tromp
door een lichte ongesteldheid verhinderd was.
Het koor bracht Ps. 42 en 95 van Mendelssohn Bar-

tholdy op verdienstelijke wijze ten gchoorc. Jammer
genoeg was het stemgeluid van Mevr. Gansner-v.d. Bos
te licht om het Kerkgebouw te vullen, waardoor hier

iets onvolkomens bleef. In het duet met Mevr. Schaap-
v.d. Bos ging het beter.
De heer J. Flensen, een goede bekende in de zangers-

wereld, bracht met zijn mooie stem de aandachtige
luisteraars onder bekoring.
De heer Jac. Bonset speelde op het orgel een fan-

tasie op „Een vaste Burcht is onze God". Een eigen
compositie.
De heer Sauveplannc speelde schitterend viool.

In de pauze vertelde de heer Koning een en ander
over De Diaconie.
Kunst na Arbeid mag op een geslaagd concert terug-

zien.

Koopt Uw Premie-Obligatie bij

C» van Roon, het Gelukskantoor

Heden werd door mij uitbetaald op Lot no:

754 f 10.000 1 maal - 755 f 1.000 1 maal
19331 f 1.000 2 maal - 2850 f400 5 maal

C* van Roon - JanSnijerplein 9

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Een groote bison, woest en dreigend,
Vliegt uit zijn hok op Neeflief toe!

Neef staat te beven op zijn bcencn,
Hij zegt van schrik geen ba af boe!
Hij hapt en hikt, zijn kaak klapt neer;

Zijn tong wordt droog en taai als leer!

Van schrik verlamd laat Neef zich vallen,

En ziet, dit redt hem uit den nood,
Daar nu de bison met zijn horens
Precies op Sambo's neusbeen stoot.

Vriend Sam, van pijn en schrik half dol,

Gaat woedend brullend weer op hol.



oon 311
AFDEELING BORSTELWERK

3 PANSPONZEN 10 et

LINNEN DWEILEN 14—19 et

MOLTON DWEILEN 19 et

COCOS BOENDERS 8—12—14 et

COCOS HANDSTOFFERS 19—34 et

STOFFER EN BLIK, samen 25 et

KLEEDSCIIUIERS 34 et

MEUBEL BORSTELS 70 et

VAAT KWASTEN 10 et

KOPJES KWASTEN 6 et

STERKE BEZEM 25 et

GROOTE MAAT ZEEM 98 et

HAREN HAND STOFFER 45 et

KOPEREN EN BRONZEN GORDIJN
GARNITUREN.

KOPEREN ROEDEN, per meter 25 et
BRONZEN ROEDEN, per meter 25 et
ZINKEN ROEDEN, per meter 10 et
GORDIJN STOKJES EN LATJES 10 et
GORDIJN RINGEN, alle maten vanaf 1 et
STEUNTJES, in koper en brons vanaf 6 et
GORDIJN KOORD, alle kleuren per meter .

.

4 et
TRAP ROEDJES 10 et

MANDJES en WASCHMANDEN.
THEE MANDJES „ 89 et

RONDE MANDJES 29 et

HONDEN MANDEN, vanaf 68 et

STOFDOEK MANDJES 25 et

BOODSCFIAP MANDJES 38 et

PAPIER MANDJES 54 et

MATTEN KLOPPER 25 et

WASCH MANDEN 398 et

Kastpapier per rol

van 10 Meter 12 et

KASTZEIL, per el 16 et
KASTRAND, per el 8 et
SPATZEILTJES 32 et
TAFELZEIL, alle kleuren, per el 48 et
STRIJKPLANKEN 179 et
WASCHBORDEN 45 et

MATTEN en KLEEDJES.
SLAAPKAMERMATTEN 56—76 et
GANGMATJES 29—54 et
W. C. MATJES 29—48 et
KLEEDJES 98—198 et
TRAPLOOPER, per el 64 et
COCOS LOOPER, per el 55 et

ALLUMINIUM FLUITKETELS 68—79 et
ALLUMINIUM PANNEN, vanaf 59 et
ALLUMINIUM STEELPANNEN 68 et
GROOTE EMAILLE TEIL 64 et
6 ALLUMINIUM PANNEN voor 575 et
BROODTROMMELS 79 et
IJZEREN TUIN MATTEN 85 et
STOEL ZITTINGEN 34 et
PETROLEUM GAS KACHELS 1285 et
GASOVENTJE 1375 et

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 11 Maart:

E.D.O. VII—Zeemeeuwen III, 4—2.
Ripperda IV—Zeemeeuwen IV, 1—S.

Zeemeeuwen e adsp.—E.D.O. e adsp., —11.

Voor Zondag 18 Maart a.s. zijn vastgesteld:
Zaandijk I—Zeemeeuwen I, 2 uur.
D.C. O. I—Zeemeeuwen II, 2 uur.
FI.F.C. III—Zeemeeuwen. III, 10 uur.
Zeemeeuwen IV—Hillinen III, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—Haliwcg jun., 12 uur.
Zaterdagmiddag half drie Zeemeeuwen b adsp.— E.D.

O. b adsp. en om half vier Zeemeeuwen e adsp.—R.
C.H. e adsp.
Voor den wedstrijd Nederland—Icrsclie Vrijstaat te

spelen op Zondag 8 April in het Stadion te Amsterdam
kunnen geen kaarten meer worden aangevraagd.

In verband met het groote aantal aanvragen zullen

wel niet het gevraagde worden toegewezen. Bij loting

zullen dan de ev. toegezegde kaarten worden verdeeld.
Bestuursvergadering op Maandag 19 Maart a.s. des

avonds 8 uur aan het bekende adres.

DINSDAG 20 MAART, 8.30 UUR IN MONOPOLE

ESTHER DE BOER VAN RIJK speelt voor de
1000ste maal ANNEMIE ! !

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot, de heer J. H. van Wijk is in de

afgeloopen week geslaagd te Amsterdam voor het can-
didaats-cxamen rechten.

STILLE OMGANG.
Aan de tweede nacht van de Stille Omgang zullen

uit Zandvoort een honderdtwintigtal personen deelne-
men. Het verzamelpunt is Zondag 18 Maart, 's morgens
om halt vijf op het Bagijnhoi bij het Spui.

VETERANEN O. S. S.

De opwekking van den heer Halderman, voorzitter
van O.S.S. heelt succes gehad.
Nu is het wel waar, dat op een feestavond vooral een

goed woord een goede plaats vindt.
Maar toch verheugt ons de daadwerkelijke belang-

stelling, die de oud-Iedcn van O.S.S. toonen. Vooral ver-
heugt het ons, omdat er de goede corpsgeest uit spreekt
het oude en groote vertrouwen, dat O.S.S. zoo sterk en
zoo groot heeft gemaakt.
Reeds gaven zich een vierentwintigtal oud leden voor

de Veteranen akleeling op, zoowel dames als hecren.
Geoefend wordt: hceren Maandag van half negen tot
tien, dames Vrijdag van negen tot half elf. De leiding
berust bij den heer Dreijer.

NED. HUISVROUWEN VEREENIGING.
Dinsdag 13 Maart, in gebouw Monopole werd door

de Ncd. Huisvrouwen Vcrccniging door Mej. Bep
Otten een lezing gehouden.

Flet onderwerp was een belangrijk vraagstuk: „Het
kind en de gemeenschap". Mej. Otten had hiervan een
diepgaande studie gemaakt en aan de hand van ver-
schillende Fragmenten uit boeken had zij een belang-
rijk geheel weten op te bouwen. Zij gaf ons een diepe
blik in de kinderzielen loste verschillende vraagstukken
over het onderwerp „Flet kind en de gemeenschap" op
een fijngevoelige manier op.
Het was jammer dat slechts twaalf dames van deze

mooie lezing genoten hebben. L.S.

Ji'% ZOO JUIST ONTVANGEN PONDS
%,lF BLIKKEN MET DE

BESTE
KOFFIE
VAN

65 CENT
IN OR1GINEELE BLIK BEWERKT MET

DE PELIKAANVLUCHT
AW1TERDAM - BATAVIA

Alleen bij

VAN KOL Stationstraat 6 - Tel. 159

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR:
CNGEMEUB. EN GEIYiEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantiën op eik

gebied. Inlichtingen kosteloos.

SANDALEN
met crepe rubberzooi, leder r% fE
binnenzool vanaf \3+i J

OPANKEN
in diverse kleuren vanaf 2.90

Kinderschoentje9 de bekende -t ^r
pasvorm vanaf .... !J-?

BRUIN
en Zwarte Damesschoentjes *3! |C
vanaf J*llJ

MA
Zwartleder Heeren Molliers -5 Ag:
vanaf -J+jlD

ALPH. SPRENGER
GROOTE KROCHT 8 — TELEF. 6

tegenover het Gemeentehuis.

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Geachte Redactie, Mag ik beleefd verzoeken om op-
name in Uw blad van onderstaand artikeltje? Bij voor-
baat dank.

Middenstand en Coöperatie.
Even wil ik den heer Aker van antwoord dienen. Of-

schoon ik wil beginnen met als mijn meening te ken-
nen te geven dat ik van krantengeschrijf door middel
van ingezonden stukken in 't algemeen weinig resultaat
verwacht.
De heer Aker is ontstemd over één speciale uitlating

in mijn toespraak waarin ik sprak over „de Midden-
stand als verdrukte onschuld." Ik vrees dat de heer
Aker het overige deel van mijn toespraak niet heeft ge-

hoord. Ware dit zoo, zijn ontboezeming zou hem in de
pen gebleven zijn. In zijn ijver om 't voor de in de knel
zittende kleinhandelaren op te nemen, is 't hem stellig

ontgaan dat ik begonnen ben in mijn toespraak te wij-

zen op de geweldige toename van het aantal kleinhande-
laren in het laatste ] 5-tal jaren. Met cijfers heb ik aan-
getoond dat in sommige plaatsen en takken van bedrijf

dit aantal meer dan verdubbeld is. Aangelokt door de
winstmogelijkheid hebben velen zich zelf, dus onge-
vraagd, een plaats in de warenvoorziening gegeven. Ik
stelde vast dat de warenvoorziening aldus overgeleverd
is aan een met elk begrip voor „regel en orde" totaal in

strijd zijnde willekeur. Willekeur brengt wanorde en te-

leurstelling. Vele kleine middenstanders zijn teleurge-

steld in hun winstcijfers. En nu? Nu zingt men mee in

het koor, der verdrukten, eischt recht van bestaan in

zijn tegenwoordige economische functie, die men zelf

heeft gekozen zonder te vragen of men noodig was. Wat
zou de heer Aker er van denken als zich morgen bij de
posterijen, spoorwegen of eenige particuliere zaken en
fabrieken eenige honderden arbeiders en beambten zelf
een functie zouden geven en recht van bestaan in die
functie en willekeurige belooning ervan zouden eischen?

Ziehier de wijze waarop ik de door de heer Aker ge-
wraakte uitlating in mijn toespraak motiveerde. Ik acht
het onnoodig hier opnieuw uit te weiden over doel en
beginselen van de verbruikscöoperatie, die „orde in de
warenvoorziening tot één haar doelstellingen heeft ge-
maakt. Zij tracht dit doel te bereiken door de waren-
voorziening te baseeren op de behoefte, op wat noodig
is.

Bij de beoordeeling van dit vraagstuk moet men over
voldoende onderscheidingsvermogen beschikken. Men
moet het onderscheid kunnen zien tusschen den handel-
drijvenden middenstander als mensch en dezelfde in
zijn economische functie.
Wij cöoperatoren hebben, zonder ons zelf een bepaal-

de graad van „braafheid" toe te willen kennen, met den
heer Aker oog en hart genoeg voor de nooden en be-
hoeften onzer mede-menschen, wie en wat zij overigens

'

zijn. Wij richten echter zonder aanziens des persoons,
met terzh'destclling van persoonlijke of groepsbelangen
zullen wij deze oorzaken bestrijden, en ik zal doorgaan
met het signaleeren van de misstanden en misvattingen
die er heerschen. Ik noodig de heer Aker en de midden-
stand uit de bril waardoor ze hun persoonlijk belang
zien, te verruilen voor die waardoor het gemeenschaps-
belang zichtbaar is. Als ze met ons meewerken aan het
belang van het door de heer Aker genoemde „groote
huisgezin" dan zullen ook zij op den duur in het „cöop.
gezin" een betere en mooiere plaats vinden dan hun
tegenwoordige. Tenslotte dank aan den heer Aker voor
„de waardigheid" die hij aan een openbaar spreker toe-
kent. Het is 'n onderscheiding die mij en mijn collega's,
van de kant onzer tegenstanders niet eiken dag tebeurt
valt. Hoogachtend,

L. TALSMA, Den Haag.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Pian Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.
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H Vanaf Zaterdag 24 Lm. Donderdag 29 Maart S
Ij ZES DAGEN!! ZES DAGEN!! j|M DE EERSTE NEDERLANDSCHE AMUSEMENTS-^ FILM ^

HET SUCCES VAN DEZE FILM IS ENORM.
4 Weken in Theater Tuschinski, Amsterdam; loopt
thans voor de 4de week in het City Theater, den Haag,
iederen voorstelling besproken uitverkocht.

PERS EN PUBLIEK ZIJN ENTHOUSIAST.
TOEGANG BOVEN DE VEERTIEN JAAR

De plaatsbespreking van „De
Jantjes" begint a.s. Maandag
19 IVIaart in Sigarenmagazijn

EISEIMHARDT, Stationsplein Zandvoort.

ATTENTIE!!

L* Blaauboert
Gediplom. Drogist

Haltestraat 46 ~ Tel. 192 - Zandvoort

Speciaal adres voor

Buik- en Breukbanden

Steunzolen, Elastieken Kousen,
Rechthouders enz*

Parfumerieën - Chemicaliën

Adressen gevr. v.

Zomerpensions,
v. samenstelling boekje ten ge-
rieve V. vacantiegangers. Br.
Lett P. Boekh.Arntzeniusweg88
Amsterdam.

lillllIIIF

TE KOOP
GEVRAAGD

een in goeden staat zijnde

PIANO
(zuiver van klank)

Brieven no, 162 Bureau Zand-
voort's Weekblad.

TE KOOP
een zoo goed als nieuwe

Dames en
Heeren rijwiel

Per stuk f 15.—
Rijwielhandel H. Dames Jan
Steentraat 1

TE KUUR
RUIME WONING
gelegen Rozenobelstr. S
Te bevragen A. J. Hollenberg
Haarlemmerstraat 47

EET IJS
VAN
KEES

TRAMPLEBN
STRANDWEG

Familie LANG-JAGER
Verhuisd van

WILHELMINAWEG 19

naar
Cath. v. CLEVELAAN 40

p.p.c. AIV3STELVEEN

K
VERWACHT:
BEN GEEN ENGEL"

HET LIED VAN ALLE TIJDEN.
Met: Het lied van alle tijden, een romantisch too-

ncelspel in drie bedrijven van D. IJ. Schetter, hecit

Phocnix weer eens een «reep gedaan in een ander genre

dan gewoonlijk door haar op de planken wordt ge-

bracht.
liet is een pogen, dat gevaarlijk kon worden, wan-

neer men niet over zulke tooncelkrachten beschikt, die

naar meer dan een zijde hun talent kunnen geven.

Bij Phoenix bestond echter hcclcmaal geen gevaar,

want: Plet lied van alle tijden heeft cen vertolking ge-

kregen, die Phoenix weer een sport hooger op de ladder

van de kunst heett geplaatst.

Het lied van alle tijden is een stuk, dat bijzondere

eisehen aan de spelers stelt.

Ook aan de toehoorders, want de/e moeten zich even

Holland sloeg België met sprekende cijfers

Doch „DE ZUID" slaat het record
met onderstaande prijzen.

Spinazie, p. 2 pond .... 25 et

Mooi Lof, p. pond 12 et

Plarde Spruiten, p. pond 14 et

Tuinworteltj es, p. pond
(gratis geschrapt) 8 et

Harde Uien, 3 pond .... 10 et

Goudgele Andijvie, p. pd 15 et

Krul Boerekool, 2 pond.. 15 et

Raapstcelen, 3 boa .... 10 et

Groote Sinaasapp, 10 voor 25 et

Extra groot, 10 voor . . 35 et

Amcr. Wijnappelen, p.p. 15 et

Fijne Plandperen (Anjou),

per pond 25 et

Appelen (Present van Engeland,

per pond 20 et

Verder voorradig alle soorten Versche
Groenten, Sla, Bloemkool enz. enz.

Puik beste Aardappelen
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— bezems — dweilen — emmers

ESTHER DE BOER VAN RIJK speelt voor de

1000ste maal ANNEMIE ! !

In het derde bedrijt echter gat' ze zeker wel het hoog-
te punt van haar kunnen in de gevangenisscène.

Werkelijk, het is (,nze oprechte meening, sceptisch
als we tegenover zoo'n uitgebeelde regen van vrouwen-
tranen staan, dat mej. Visser hier als Yvonnc een pres-
tatie heeft geleverd, die met de beste vertolking van
een bercepsartiste kan wedijveren.
Laten we daar dadelijk aan toevoegen, dat ze in haar

tegenspeler, de heer J. C. Roukens als de Vicomte, een
bijzondere goede achtergrond kreeg.
De heer Roukens toch gaf deze rol op een uitsteken-

de wijze.

Lijkt het ons anders wel eens, dat zijn werk te opper-
vlakkig, te droog theorethisecrend, thans gaf hij als
Vicomte de la Haute-Rive ook zijn innerlijk gevoelen
weer. Daardoor kreeg zijn toon een warme diepte, zijn
spel een relict, waardoor hij werkelijk de hoogstaande
figuur werd, die zich boven het alledaagsche verheven
weet.
Verheven, ook al brengt dan dat alledaagsche het

allerverschrikkelijkstc, wat gebracht kan worden, als
het einde van alle aardschc verwachtingen.
De Crochet van den heer Polder kon ons niet geheel

bevredigen. Wel was zijn uitbeelding juist van den
machtigen magistraal, die opgekomen in rcvolutietijd
de innerlijke kracht mist, om zijn groote macht met
verstand en beleid te dragen, maar zijn uitbeelding
bleef te veel spel, niet natuurlijk genoeg. De Chroche't
was te veel gebaar, bleef te veel aan de buitenkant.
Welk tooneel had niet kunnen zijn aan het einde van

het tweede bedrijf. Daar, waar de karren van de guillo-
tine voorbij ratelen. Daar, waar Yvonne, André en Cro-
chet als de drie hoofdgedachten uit het stuk verper-
soonlijkt het idee dragen.
Nu liet ons Crochet alleen den man zien, die begeert.

Maar was er niet meer in dit stuk van de figuur van
Crochet te maken geweest bij soberder gebaar maar
sterkere woordkracht?
Margot van mej. Roukens kon niet altijd de groote

hoogte bereiken waarop deze rol gebaseerd is. Als vin-
nig kamerkatje was ze uitstekend. Maar het soepele
in haar stem ontbreekt soms en kon als gemis niet ge-
heel vergoeden, wat haar Margot aan goed overdacht
tooncelspel ruimschoots geeft.
Mevr. Bleesing—Sevenstern gaf ons Francoise de op-

standige vrouw met al de felheid die de revolutietijd
gekenmerkt moet hebben.
De heer Hendriks bracht ons een best geslaagde ty-

pecring van Dumont, den regisseur. Er ging van hem
dadelijk reeds iets uit van het vlotte, vlugge en wurte,
dat wel voor die groep personen een bijzonder kenmerk
van de tijd geweest moet zijn.

Zijn Dumont bracht een opgewekte frischheid tus-
schen de zwaardere figuren.
De heer F. du Mée liet weer eens een andere zijde

van zijn talent zien door zijn d'Evrcux, abt van het
klooster. Hoe goed ook vertolkt, toch misten we soms
ook bij hem de aansluiting van de tonatie. Overigens
gaf hij het bewijs, dat hem elke rol veilig ligt.

De heer Eisenhardt als cipier van de Conciergerie
blijkt een goede aanwinst als nieuwe kracht te zijn.
Juist en met nadruk gaf hij de revolutieman, bij wien
nog niet alle menschelijk gevoel gedoofd is.

De heer J. Weber vulde de rij van spelers met een
goede vertolking van zijn brigadier Naudin. Ook deze
nieuwe kracht heeft een goede Phoenixtoekomst.

Bij elkaar een uitstekende Phoenixavond in Mono-
pole en de heer Van Raalte, die de dank van het pu-
bliek overbracht, sprak geen onverdiende woorden van
lof.

Tot slot kunnen we nog mededeclen, dat de leden
van Jan van Beers uit Amsterdam aanwezig waren bij
deze uitvoering.

Een gezellig bal onder leiding van den heer Stol
vormde het slot van den avond.
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Koopt Voorde
Zie onderstaande artikelen*

PRIMA BUSTEHOUDERS. Ook voor Cor-
pulente personen vanaf 35 et

Groote sorteering ELASTIEKEN CORSET-
TEN en BUIKBANDEN vanaf 59 et

Kent U de NIEUWSTE Kinderjarretel-

gordels ? Ideal met 4 jarretelles. ALLEEN
bij ONS 59 et

Groote sorteering in Matzijden Kousen
vanaf 49 et

Ruime keus in Dames en Bakvisch-Rokken
vanaf f 1.65

fggp~ Ziet verder onze Etalage,

Koopjeshuis
KERKSTRAAT 32 (naast Albert Heijn)

SHET GESLOTEN HIXIS=
Ontvangen van een Parijs Modehuis
een Collectie Mantels en Japonnen
de nieuwste modellen, ruime keuze,

billijken prijzen.

Zeestraat 37* Ook Zondags*

Weerbericht
Aan alle depressies komt weldra een einde,

zonnig weer wordt verwacht Happj days are
hcre again, want de wind is

WEST!
Geseind aan alle Nederlanders: Weest op uw

hoede voor de magnetische aantrekkingskracht
van Mae West!
Verdere vooruitzichten: Een storm van bewon-

dering voor Mae West.

Kinder Santenkomst
op Woensdag 21 Maart

des in .Ons Huis", I
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I HOLLANDIABIOSCOOP
Telef. 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein nd— —=^^ H
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DONDERDAG 22 MAART 8 uur
tl

POPULAIRE VOORSTELLING I
REPRISE VAN HET GROOTE CINEMATOGRA-
FISCHE MEESTERWERK:

m
m

GEVRAAGD:

Geroutineerde

Mangelmeisjes
Aanmelden na 7 uur.

Wasscherij J. VISSER,
Van Ostadestraat 5a.

nam. half vier
groote zaal.

De Heer S. ÖSINGA |
zal vertellen van de Guitenstreken van

i

Toegang VRIJ

ie de Vos
De Commissie

!

Giezeiiiig Samenzijn

I op Woensdag 21 Maart
S
| 's avonds 8 uur in „Ons Huis"
1 onder genot van schitterende

I lichtbeelden zang en muziek!

II

Spreker de Heer S. Osinga

:; Toegang VRIJ De

in
El
m

HET ACHTSTE WERELDWONDER. S
KING KONG is de meest fantastische film die ooit ||gemaakt werd, een technisch filmwonder, ontsproten l®J
aan 't vaardige brein van den beroemden schrijver |©]EDGAR WALLACE en uitgevoerd door een staf van Hffl

weergaloos knappe technici. !=d

KING KONG
is een machtig en imponeerend filmwerk
met een grandiosen climax en Tafereelen
die volkomen zijn.

iste kias Reparatie-inrichting
voor Goud-, Zilverwerken, Horloges en
verdere Uurwerken. Alles onder garantie

Levert ook Nieuw werk tegen billijke prijs.

##* BVÊARYSN - Pakweidstraat S en W

m
m
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KING KONG is géén wildernis film, al speelt zich een
gedeelte in de wildernis af.

KING KONG is een film welke een ieder weer wil zien.

GEEN TOEGANG ONDER DE ACHTTIEN JAAR.

Entree x 25 en $5 et* plus belasting
Voorziet n reeds heden van plaatskaarten daar deze

voorstelling zeker UITVERKOCHT zal zijn.

m
m
m
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TEN VERZOEKE VAN MEVR. VENDRIG, KOSTVERLOREN-
STRAAT No. 15 onder Dip. Veilinggebouw DE WITTE ZWAAN M

WOENSDAG 21 MAART des morgens 13
10 uur VEI LIIMG in bovengenoemd perceel ®

|lj w.o. B
[=J Slaapkamer- en andere Ameublementen, Ledikanten. |H{W Bedsteilen, Spiegels, Tafels, Kleeden, Messen, Vorken, l®l

[fÈl Lakens, Sloepen, Serrestoelen en wat verder tot den [©]

[@] inboedel behoort. [@l

[©] KIJKDAG DINSDAG 20 MAART VAIM 10 TOT 4 UUR [®|
fgbl r-Tl

verteert in dit Blad



GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 18 Maart 10 uur Ds. D. TROMP
GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.

Brederodestraat 31.

Zondag 18 Maart v.m. 10 uur: de heer BIEM VISSER,
n.m. 5 uur: GEEN Dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 18 Maart v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
6de Lijdenszondag. Cat. Zondag 31.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 18 Maart v.m. 10.30 uur Ds. N. PADT.

JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL
Zondag 18 Maart v.m. 10.30: de heer W. E. HEYBOER,

thcol. candidaat.

KINDERDIENSTEN
12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bcwaa-rschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof

en Lijdensmeditatie.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Jozef.
Daarna congregatie voor de jongens.

Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Aller'h. Sacrament.
"Vrijdag 7 uur Oefening v.d. H. Kruisweg.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.
Vrijdag 23 Maart Middagdienst 5.30 uur.
Zaterdag 24 Maart Einde v.d. Sabbath 7.01 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

DINSDAG 20 MAART, 8.30 UUR IN MONOPOLE

De ondervinding heeft vele verbruikers van
ELDIKS kwaliteit tot vaste Clientèle gemaakt*

Onze kwaliteit blijf onverandert „EERSTE"

Dit is mijn nieuwe Guldens Reclame.
3 pond Osselappen ƒ
3 pond Gehakt, half pond Reuzen
2 pond Osselappen, 1 pond gedraaid Vet
2 pond Osselappen en 1 pond Gehakt . .

2 pond Varkeiibcarbomule, 1 pd. Reuzel
3 pond Varkcnscarbonade
3 pond Riblappen
3 pond Rosbief
3 pond Rollade
4 pond Osscvet (gedraaid)
3 pond Muis
3 pond Varkensfricancleau
3 pond Varkcnsrollade
3 pond Varkcnslappcn
3 pond Ribkarbonade

1.~
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Gediplomeerd Kraamverpleegster

SWALUËSTRAAT 15

DE SPOOKROTS.
Op de Zondagmiddag voorstelling in de Hollandia

Bioscoop draait als tilmlint: De Spookrots.
Dit lint is een vervolg op: De gemaskerde ruiter, maar
biedt öok los daarvan gedacht een nummer, dat de
jeugd wel zal voldoen.

Ridderlijkheid en deugd, de jeugd dweept er mee en
dus kan het witte doek een blijvenden goeden indruk
verstci ken.

Vooral, zt.oals in: De Spookrots. Daarin wordt de
ridderlijkheid uitgebeeld door de moedige Schefford,
de onverschrokken cowboy, die het tegen een gehccle
rooversben de opneemt.
Maar we moüen daarbij dan ook wel dadelijk vermel-

den, dat hij trouw bijgestaan wordt in zijn strijd door
de Eenzame Adelaar, een Navajo opperhoofd.
Cowboys, Indianen en beloonde deugd. Wel genoeg,

om te zoruen, dat het lint aan hoog gestelde verwach-
ting der jeugd geheel zal voldoen.

IK BEN GEEN ENGEL.
Zaterdag, Zondag en Maandag draait in de Hollandia

Bioscoop een Mae West tilm.

Dat zegt genoeg voor liefhebbers van een bioscoop-
avond. Wc behoeven er hcusch niets aan toe te voegen,
om extra de aandacht op het fihnlint te vestigen, dat
tot Hollandsche titel heeft: Ik ben geen engel.
Neen, Mae West is geen engel. Ze is immers filmster

en dus la zoo redeneert men altijd en waarschijn-
lijk, omdat zoo redeneeren zoo erg gemakkelijk is.

Later kan men er immers altijd mee uit het vele, dat
de pers over deze filmster meldt, dit naar voren te ha-
len, dat Mac West een groote aanhankelijkheid voor
haar Moeder betoonde. Een liefde, die steeg en grootcr
en mooier werd en langer duurde.
Duurde tot aan de dood, die na drie jaren van veel

lijden het leven eindelijk afbrak.
In: Ik ben geen engel, wordt Mac West gegeven in

de groote kracht, die de vrouw en vooral een mooie,
charmante vrouw altijd zal blijven uitoefenen. Met te

meer aantrekkingskracht, naarmate ook het innerlijk

van het wezen met het uiterlijk overeenkomt.
De romantische geschiedenis van: Ik ben geen engel

biedt Mae West gelegenheid, om op schitterende wijze
te demonstreeren, hoe de Vrouw de wereld verovert.
Als er een ster is geweest, die plotseling de filmwe-

reld heeft ovcrstraald, dan is het wel Mae West in haar
uitbeelding van de volmaakte Vrouw.
Volmaakte vrouw schrijven we, omdat in dit lint trots

alles Mae West het groote vertrouwen, waarop de we-
reld steunt, ongeschokt laat staan. Zelfs Mae West, de
groote actrice, ze toont in dit filmlint trots alles toch
Vrouw te zijn en dat alleen.

Dat alleen reeds maakt de bijzondere bekoring uit
van: Ik ben geen engel, en uitsluitend wel alleen daar-
door, dat Mae West de hoofdrol vertolkt.
Het tweede hoofdnummcr geeft Paramount Parade.

Het is een cocktail van gratie, van talent, van. humor,
van fantasie en van levensblijheid.
De voornaamste filmartisten van de tegenwoordige

tijd treden in deze parade op.
Moeten we het twintigtal of dertigtal der vreemdelin-

gen noemen? Of zullen we ons maar bepalen tot de
Hollandsche artisten met hun Hollandsche nummers?
Dan noemen we als de voornaamste Louis Davids.
Wie kent nog niet het heerlijke van zijn: Tinus, de

verkeersagent?
Welk Hollandsch meisje wil niet haar lof hooren zin-

gen?
Verder noemen we dan Mien Duymaer en Theo

Fraenkel, eveneens in Hollandsche schetsen.
Een korte aanhaling, die voor de bioscoopliefhebbers

wel voldoende zal zijn, om hun aandacht op dit lint te
vestigen, waarin de grootste filmartisten hun meest ge-
roemde schlagers op pikante wijze naar voren brengen.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Peter Nicolaas, zoon van P. N. Meijer,s

en J. Zantvoort; Maarten Jan, zoon van J. Paap en
A. Koper; Dini, dochter van E. J. Bloemendaal en C.
van der Made.
ONDERTROUWD: J. C. Met en E. Paap; E. Paap

en C. Molenaar; G. Kok en S. van Duivenboden.
GEVESTIGDE PERSONEN: A. A. Vork van Zuilen

Vondelstraat 8; Th. van Zurk van Amsterdam Kost-
verlorcnstraat 72; J. Nordheim van Amsterdam Zee-
straat 10; B. Wolder van Amsterdam Dr. Gerkestraat
32 rood; C. F. van der Bult van Amsterdam Dr. Joh.
Mezgerstraat 28; C. W. Zwier van Amsterdam Kostver-
lorenstraat 37.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING.
Zaterdagavond 17 Maart a.s. spreekt in de Jongeren-

kring de heer J. B. van Praag, voorzitter van de Neder-
landsche Hotclub, over Jazz-muziek.
Reeds lang hoopten vele van onze leden eens iemand

een inleiding te hooren houden over voornoemd onder-
werp. De heer van Praag zal zijn lezing illustreeren met
gramofoonplaten.

Ieder belangstellende is van harte welkom.

DINSDAG 20 MAART, 8.30 UUR IN MONOPOLE

DE MEID
ESTHER DE BOER VAN RIJK speelt voor de

1000ste maal ANNEMIE ! !

ANNY VAN ROON
GEDIPLOMEERD COSTU1WIERE

Japonnen gemaakt vanaf f 4.

—

pasklaar f 1 ,75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkestraat 40rood en Jan Snijerplein 9

LAMP EKAPPEN
Groote sorteering zoo juist ontvan-
gen, tegen de bekende lagen prijs

GLOEILAMPEN
tegen verminderde prijs en 3 maan-
den garantie

Uyletnan SwaluGsta*. 6
Rijwielhandel reparatie inrichting Kerkpl. 2
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| Voor de beste kwaliteit §
| Vruchten I

(Kemp's Fruithandelj
jj De Grootste sorteering 1
I De Fijnste kwaliteit f
1 De laagste prijzen jj

|j
Versche Tomaten, per pond 25 et 'g

jj
10 lekkere Sinaasappelen 25 et 1

§ 10 Mandarijnen 25 et j
I 2 half pond Moesappelen 25 et. g
| 10 Citroenen 25 et §
j De Fijnste Amerikaansche Handperen, Druiven, g
i Pruimen, Perziken en de Fijnste Jaffa Sinaas- 1
g appelen. — Steeds voorradig Versche Tomaten, g

jj
Alles wordt aan huis bezorgd. 1

I KEMP's FRUITHANDEL I
KERKSTRAAT 28 TELEFOON 1 52

Gebouw MONOPOLE
"

STATIONSPLEIN - TELEFOON 40
ZANDVOORT.

Zondag 18 Maart - 8.15 uur

EERSTE NON-STOP VARIÉTÉ REVUE
met medewerking van

:

THE 3 BRSGNS
moderne acrobatische kunst. Eerste op-
treden in Holland na hun succesvolle tour-
nee in Frankrijk.

PIET LEEN HOUTS
de oerkomische parodist.

THE 3 HAWAYNS
CARLA D YA N A

meesteres op de xylophoon.

DUO BUSCH
Vroolijke kunst.

Olga van den Wolga
Een gek geval in één bedrijf. Deze klucht

heeft alle lachrecords geslagen.

Prijzen der plaatsen : 3e rang f 0.30;
2e rang f 0.50; 1e rang f 0.75.

Plaatsbespreken dagelijks per telefoon 40, en op
jf de speeldag van 2—4 uur aan de Cassa.

Het Westlandsche Groenten en Fruithuis

is en blijft U aangewezen
adres voor prima kwaliteit
Groenten, Fruit en Aardappelen!

C* van Brussel - Stationsstraat 16

f KBNO KONG ?
^ De afmetingen van Kong

X Gezicht

X Borstomvang ....
X Voorste Ledematen . .

X Achterste ledematen

A. Bek
X Neusbreedte ....
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOÜT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentién van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

Crisis, én Sport, én Kunst,
én Kansspel

Dat er verband is tusschen crisis en Kunst, weet
ieder, maar dat Crisis, Sport, Kunst en Kansspel in één
adem genoemd worden, zal menigeen onbegrijpelijk

voorkomen. Niettemin zullen wij de samenhang trach-

ten aan te toonen.
Minister Marchant, „beheerder" der portefeuilles

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, heeft met het
klimmen der jaren aan frischheid van geest weinig inge-

boet. Bovendien toont deze regeerder een groote zin

over de realiteit. Geestig en gevat redenaar als hij is,

laten we geen gelegenheid voorbij gaan, zijn oorspronke-
lijke denkbeelden naar voren te brengen. Ook is hij

geen man, die thuis blijft. Hij vertoont zich veel en
gaarne in het openbaar, en dan vooral op plaatsen, waar
hij zijn departement meent te moeten vertegenwoor-
digen
Daarvoor zagen we hem reeds eenige malen in het

Amsterdamsche Stadion, binnen welks muren de bloem
der Nederlandsche voetballers hun. krachten meten met
het Oostenrijksche en Belgische nationale elftal

Bij het eindsignaal acht hij zijn taak blijkbaar niet

afgeloopen: hij zit medc-aan bij het diner, dat de
Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond-spelers en
-officials van beide partijen aanbied, en zooals dan te

doen gebruikelijk is, „speecht" hij ook. Zoo konden wij

hem in den avond na Nederland— Oostenrijk door de
radio beluisteren, en hooren, van hoe groote waarde hij

de sport acht voor een volk.

Na de onvergetelijke ontmoeting tegen de Belgen, nu
eenige weken geleden heeft Minister Marchant weer ge-

sproken. Hij heeft gemeend, gebruik te moeten maken
van de wilde stemming, welke er na de schoone 9—

3

overwinning in het kamp der Hollanders heerschte, en
gevraagd om financiëele steun der voetballers voor de
in nood verkecrend Amsterdamsche Orkestverceni-
ging, een instituut, zooals de Minister zeide, van wcrcld-
Vermaardheid, een cultuur-monument, dat onder geen
voorwaarde verloren mocht gaan. Door den toestansi

van 's lands middelen is het onmogelijk, dat het Rijk

alleen afdoende maatregelen kan nemen.
Door de crisis is de Amsterdamsche Orkestvcrecni-

ging in moeilijkheden geraakt. Laat nu de K. N. V. B.,

die| zooals de Minister kon constatecren weinig last

heeft van de crisis, de behulpzame hand bieden, en een
grootschen daad verrichten, door een flink financië I

offer te brengen ten behoeve van het hoofdstedelijk

Orkest.
Inderdaad, een origineel idéé!

Nu de mogelijkheden voor verwezenlijking.

Neen, aan het bezoek der internationale voetbalwed-

strijden' zou men niet zeggen, dat we in crisistijd leven,

Het Amsterdamsche Stadion kan, op volle accomodatie

«ebracht goed 33.000 toeschouwers bergen, en wanneer

het uitverkocht is, zooals dit bij Nederland—België het

geval is, en voordien steeds was, bedraagt de bruto

recette ongeveer ƒ 80.000,— (van welke som de

K N. V. B. plusminus ƒ 30.000,— overhoudt) voor een

staanplaats wordt ƒ 1,— betaald, de prijzen der zitplaat-

sen variëeren van'/ 2,— tot en met f5,—.
Voor de a.s. ontmoeting Nederland—Ierland is de

belangstelling zóó enorm, dat op geen stukken na aan

de vér over de honderdduizend aanwezigen voor plaats-

bewijzen voldaan kan worden. Als men nu nog m het

oog houdt, dat verreweg het grootste gedeelte der toe-

schouwers van buiten Amsterdam komt, er. dus nog

Het begrepen verlies*
Moeten we duidelijker zijn, als we in deze dagen van

verlies, het verlies spreken?
We gelooven het niet en daarom volstaan we met dit

korte opschrift van dit artikel.

In deze bewogen tijden, nu zooveel en steeds weer
het nieuwe van het nieuwste onze aandacht vraagt,
heeft plotseling het onontkoombare een halte gemaakt
in het jachtende streven van elke dag.
De dood.
We weten het wel, dat de zeis van den Maaier van

het Leven steeds onvermoeibaar links en rechts om
zich heen slaat.

Elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde.
Soms klinkt de zeisslag uit de verte, soms hooren wc

het suizen van de slag van zeer nabij.
En dan huiveren we even en blikken verschrikt zij-

waarts.
Maar even slechts.
Het leven vraagt immers ons voortstuiven, een des-

noods onwillens mcetollcn in de maalstroom, van wat
men tegenwoordig Leven durft te noemen?
Maar dan, als de zeis ketst op het edelste, als geveld

wordt, dat, wat door cdelkaraktcr en zuivere naasten-
liefde in waarheid een aardsch mensch kroont tot ware
Vorstin, dan staat niet een, dan staan allen stil.

Dan huivert niet de enkeling, dan trilt van edele
emotie de gehccle natie.
Dan is er een moment in het wereldgebeuren, e'-n

stilstand in aller denken, een groote algemecne en d'.cpe
stilte van een gansch volk bij dat samen staren naar
dat eene, bij dat samen denken aan dat eene: Onze
Vorstinne is van ons weggenomen.
Want dan, als het onverbiddelijke is gebeurd, juist

kosten maken voor reis- en verblijfkosten, dan zal het
voor elk duidelijk zijn, hoe een niet-voctbalenthousiast,
dat gedoe beschouwend, en de duizende automobielen
op de parkeerterreinen vóór het Stadion ziende, zich
met verwondering afvraagt, of er in Nederland werke-
lijk crisis is.

Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat
de K. N. V. B. geen reden heeft, de verzoeken tot ver-
laging der entréc-prijzen in te willigen. Want dat zou
tengevolge hebben een nóg grooter aantal liefhebbers,
dus nog meer werk voor niets. Eerst als de meer dan
gewone belangstelling voor de voetbalsport zou gaan
luwen (waarop o.i. voorloopig niet de minste kans be-
staat) zouden goedkooperc toegangsprijzen verlangd
kunnen worden.
Hoe is die groote interesse toch te verklaren? Niet

uit een ziekelijke verheerlijking der lichaams-cultuur.
Daar moet de Nederlandsche sport-aanhangcr niets van
hebben, daar is de voetbalsport ook te gezond voor.
Neen, het is de groote aantrekkingskracht, welke de
strijd tusschen tweemaal elf flinke^boys uitoefent, een
aantrekkingskracht welke nog verhoogd wordt, als de
vertegenwoordigende ploeg van een vreemd land de
tegenpartij is, en dus het nationaal gevoel, dat — niet-
tegenstaande anders-zeggende theoriën — ieder is aan-
geboren, een hartig woordje meespreekt.
En het is ontegenzeggelijk hard voor de kunst en

kunstenaars, te moeten ervaren, hoeveel minder de be-
langstelling voor de uiting hunner artistieke gaven is,

bij het overgrootc deel van het volk. Zij steunen on
een bepaalde, een kleine groep, waarvan nog velen in
den laatsten tijd genoodzaakt werden hun donaties aan
kunstinstellingen te verlagen of op te zeggen, terwijl
weer anderen niet langer in staat waren hun bezoeken
aan concerten, schouwburgen, tentoonstellingen +c
brengen. Het aantal van hen, die door aankoopen van
schilderstukken of andere kunst-producten financiëeie
steunpunten vormden, werd hoc langer zoo kleiner. Van
Overheidswege leidde de bittere noodzaak tot vermin-
dering of intrekking der subsidies, en zoo zit allerwege
de Kunst wanhopig aan den grond.

De heer Lotsy, namens den K. N. V. B. Minister Mar-
chant antwoordende, zeide, dat het geopperde idéé hun
zeer sympathiek voorkwam, maar zonder meer niet
ingewilligd kon worden.
„Voor wat, hoort wat", meende de heer Lotsy. Als

de Regecring een beroep doet op de Sport, en de vo< t-

balsport in het bijzonder, is het niet meer dan bill'jk.

dat onzerzijds de medewerking van de Regecring ion
opzichte der Sport wat duidelijker getoond moet
worden.
En het is waar, dat dit punt nog wel iets te wen-

schen over laat.

Herinneren wij b.v. aan de teleurstelling, welke ens
Parlement de Nederlandsche Sportwereld in 1927 be-

reidde, toen de gevraagde subsidie, ad ƒ 10.000,—, ten

behoeve der in 1928 gehouden Olympische Spelen ge-

weigerd werd. Herinneren wij er aan, dat het in ver-

schillende gemeenten van ons land, dank zij de ver-

ouderde Zondagswet van achtticnhonderd-en-zooveel.

verboden is, op Zondag te voetballen, *t zij den gehie-

len Zondag, hetzij een gedeelte van dien dag.

Als men dan cenerzijds de waarde van de Sport voor

het volk erkent, dient men anderzijds — vooral ook
als men een beroep doet op de Sport, om het Ruk :n

bepaalde gevallen financieel bij te springen —- de sport-

beoefening niet te belemmeren, op principicele gronden

van mede-burgers, die de overgrootc minderheid v r-

dan wordt het verlies gevoeld. Diep en innerlijk, omdat
alle aardschc zwakheden dan afvallen bij de herinne-
rende gedachten aan datgene, wat van ons is -veg-

genomen.
Het is, alsof het troebele water der bemorste rivier

blank en helder tot haar zilveren oorsprong van de
bronwei terugkeert. Of we dan zelf even in de volle

zin van het woord werkelijk mensch kunnen zijn.

En de gehccle natie, het gehccle Volk van Neder-
land heeft Dinsdagmorgen zoo gestaan, toen de radio-

golven verstilden in de luidsprekers. Toen na de korte
mededeeling het heengaan van Onze Vorstinne, de kille

stilte bracht, die de schaduw van de dood hier zoo
donker en zoo verre om zich spreidde.
Want daar, in het grijze huis aan de Lange Voor-

hout, was een Mensch uit ons midden weggenomen.
Had de dood een ledige plaats gemaakt, waarvan het

ledig zijn juist in deze dagen van baatzucht en ontken-
nende naastenliefde, reeds op hetzelfde moment met
alle duidelijkheid tot ons aller bewustzijn doordrong.
Onze Vorstinne, ook zij was door de donkere poort

gegaan.
De poort, waarvoor haar reeds zoovelen gingen.
De poort, aan het einde van de levensweg, waardoor

ook wij, die nu nog zijn, eenmaal zullen gaan.
Er was een leven, het leven van een Mensch beslo-

ten met het groote geheime regel van de dood.
Zij was in de ware zin van het woord Mensch, de

grijze Vorstinne, die in haar bloeiende jeugd in ons
midden was gekomen, die nu met eere de zilveren
kroon van de ouderdom als zuiverste diadeem van Vor-
stclijkhcid als sieraad droeg.
Wij kennen hen van nabij, die met I'ollandsche

voorzichtigheid haar komen in ons midden hebben
gadegeslagen.

men. Dacht men, door een voetballer te verbieden (. p
Zondag te spelen, dat hij in ruil daarvoor naar de kerk
gaat, of door dien gedwongen Zondagsrust een hoog2r
ctische levensbeschouwing krijgt? Zelfs de strengst;
puritein zal deze vraag niet bevestigend durven te' be-
antwoorden.
Neen, wil er inniger samenwerking komen tusschen

sport en staat, dan zal de liefde niet van één kant kun-
nen komen, dan niet van de eene partij alles verlangen,
zonder daar iets tegen over te stellen.

Intusschen, wij hopen en verwachten, dat de
K. N.V.B., die eerst jaarlijks eenige duizenden besteed
aan philantropische doeleinden (in het bondsjaar 1932'
'33 bedroeg deze som, inclusief het door de vercenigin-
gen afgedragen bedrag, rond ƒ 25 000,—) een sportief
gebaar zal maken, en, vooruitloopendc op nader te
nemen Regcerings-maatregelcn in het belang van de
Sport, de Amsterdamsche Orkcstvereeniging, zij het
dan tijdelijk, uit de impasse zal helpen.

Maar het is niet alleen de Amsterdamsche Orkcst-
vereeniging, die in moeilijkheden verkeert. We kun •

nen gerust zeggen, dat dit met bijna alle stedelijke
orkesten het geval is. Wij kennen van nabij de pini-

bcle omstandigheden van de H.O.V. Het Residentie-
Orkest kon op de been gehouden worden door een
grootere uitkeering dan waarop in 1933 gerekend was,
ad ƒ 12.000,— van de Scheveningsche Kurzaal-directie,
dank zij de straperlo-exploitatie. Zoo komen we aan
het Kansspel, en tevens aan het request, door de raad
van beheer der Exploitatie Maatschappij Scheveningen
gericht aan de Regeering. In dat request wordt met
grooten aandrang gevraagd toe te stemmen, gelegenheid
tot Kansspel te geven gedurende de zomermaanden in
de grootste badplaatsen, onder strenge controle.
Betoogd wordt, dat, onder den drang der crisis-om

standigheden de Regceringen van letterlijk alle landen
in wijden kring om ons heen, de oude spcclwetten, die
bij vele niet minder streng waren clan bij ons, op zij

gezet en in meerder of minder beperkte mate de spelen
voor de badplaatsen heeft vrij gegeven.

Wij zijn geen voorstanders van het Kansspel, onder
welken vorm dit ook gespeeld wordt. Zelfs gaan we
verder, door ons tot principieel tegenstander ervan te

verklaren.
Echter, het zijn omstandigheden, welke principes

doen wijken. En de crisis is zeker zoo'n omstandig-
heid. Als de badplaatsen kans zien — en we nemen dit

aan, gezien de ondervindingen van vorig jaar — te kun-
nen concurreeren met het buitenland, indien speclgele-

genhcid gegeven wordt, dan achten we dit van zoo
eminent belang, dat een inwilliging van het verzoek ons
alleszins aannemelijk voorkomt. Vooral, als er strenge

controle uitgeoefend wordt, controle op spelers i_n be-

zoekers; en vooral ook, als de eisch gesteld wordt, dat

een flink bedrag den baten ten goede komt aan de

kunst, in 't bijzonder aan die kunstinstellingen, welke
voor ons land als cultureel centrum groote beteekenis
hebben.
Al moge het dan ook waar zijn, dat de kunst op uc

been gehouden wordt door iets, dat met cultuur niet

alleen niets te maken heeft, maar eer zclts recht tegen-

over staat. Moeten we kiezen tusschen het alternatief,

verdwijnen der stedelijke orkesten, óf het instandhou-

den dezer instellingen door het invoeren van oen goed

gecontroleerd kansspel in de groote badplaatsen, clan

kiezen we het laatste.
(Nadruk verboden )
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Japonnen gemaakt vanaf f 4.
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pasklaar f 1 .75

knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Dr. Gerkesfraat 40rood en Jan Snijerplein 9

Wc hebben vaak gehoord, hoc koel men tegenover

de komst van deze Jeugd stond. Hoc er in die koel-

heid haast een vijandige weerzin was verscholen, een

koele gereserveerdheid, die het leven in I lolland soms
zoo angstig benauwend kan maken.
Maar dadelijk heelt ze haar plaats veroverd in het

hart van ons 'volk. Een volk, dat zoo moeilijk haar

eerlijke stugheid laat breken. Maar een volk, dat in

haar zuiver innerlijke toch altijd nog de kracht en groot-

heid van de Nedcrlandschc natie openbaart.

Zij, in de grootheid van haar ziel, in de edelmoedig-

heid van haar heerlijke rrissche jeugd, zij wist door

hare bijzondere karakter eigenschappen allen van ons

volk, de gchcelc natie voor zich te winnen.

Als vreemdelinge gekomen, met de oogen van arg-

waan door onze j (eilanders beschouwd, heeft zij stor-

menderhand de eerc plaats van Vorstinne in ons mid-

den verworven.
Werd zij niet de steun van hen, die leden door nood.''

Was het niet haar grootste genoegen daar hulp te bren-

gen, waar leed en ellende 's werelds smart deed pijnen?

Trachtte zij niet sti.vds den voorbeeld te zijn in het

betrachten der barmhartigheid?
Warme geestdrift heerschte daar, waar de jonge

vorstinne begroet werd. ken enthousiasme deelde zich

aan allen mede, wanneer zij zich in het midden van het

volk van Nederland, Haar Volk, bevond.
Maar de grootste plaats heeft zij in het hart van

allen, die tot het Nedcrlandschc Volk behooren, inge-

nomen, door de trouwe en zorgzame vervulling van de

taak, die haar op 23 November 1890 op de schouders

werd gelegd.

Als jonge Moeder kreeg zij naast haar plichten ais

Vorstinne nog de zware lasten van het regentschap,

de moeilijke taak van de leidder en behoeddcr der

jonge Prinses Wilhclmina.
Wat zullen we over deze jaren, waarin de dubbele

plichten zoo zwaar drukten veel ter verklaring neer-

schrijven.
Alles wat het Nedcrlandschc Volk kan geven in

uiterlijk woordvertoon heeft het met de ziel vol van

eerlijk gemeende waardcering geuit in de eerc-titei ge-

schonken aan de Vrouw, de Vorstin, de Moeder:

Koningin Moeder.
.

Die ecre-titel verkreeg zij, toen de prinses Wilhcl-

mina zelf de teugels van het bewind als Koningin in

handen nam.
Van 1898 af is die ecre-titel steeds gebleven: Ko-

ningin Moeder.
Want in onze Vorstinne van heden is herleefd, wat

Koningin Emma altijd voor ons Volk is geweest en ge-

bleven.

HET



MAISON „BETSY"
EN HEEREN-KAPSALONS
Groote Krocht 16 - Telefoon 351

DAMES
Zandvoort
Haarlem - Wilhelminastraat 19 Ttlefoon 17035

Bezoekt Donderdag 5 April in

'tfeestgeb. Monopoledegroote

Cabaret Dansant Avond
onder leiding van den heer J. STOL
met medewerking van den bekenden
Haarlemschen Humorist GERARD DE
VOS, afgewisseld door verschillende

DEMONSTRATIES OP HET
GEBIED VAN KAPKUNST
uitgevoerd door de Dames- en Heeren-
kapsalons MAISON „BETSY", Groote
Krocht 16 Zandvoort en Wilhelmina-
straat 19, Haarlem-

Kaarten verkrijgbaar a 50 cent aan
bovenstaand adres; bij den Heer J.
Stol, Brederodestiaat en aan de zaal.

Wij geven aan ieder, die tot 5 April
voor minstens f 1.25 bij ons aan be-
handelingen besteedt f 0.25 reductie op
ten hoogste 2 toegangsbewijzen.

Niemand verzuime deze schitterende
avond bij te wonen.

ZANDVOORTSCHE KRING.
Onder loding van den heer A. Elffcrs hield de Zand-

-vootrsche Kring Godsdienstig Leven in het Gebouw
Brugstraat haar jaarvergadering.
De heer Elffers besprak in zijn openingswoord het

jeugdwerk van de Kring, zich meer speciaal daarbij

richtend op het Zondagsschoolonderwijs.
De heer Padt gaf in kernachtige woorden een verkla-

ring, waardoor het bestaansrecht van de Kring werd
aangetoond.

Juist in een tijd als nu, nu bewezen is geworden,
dat de zoo hooggenoemde cultuur aan alle kanten het

bewijs levert, dat nog niet alles tot een oplossing is

jgebracht.
Gelukkig, dat de eenzame in de woestijn voor wat

men dan „cultuur" pleegt te noemen, zich zelve niet

verliest en in een vaak ongeopenbaarde verlangen het

vertrouwen richt op „God".
Op deze avond verleenden hun muzikale medewer-

king mevr. Hendrikse Riem en den heer Pierre Ver-

donk.

RAADSVERGADERING.

Door onvoorziene omstandigheden is de raadsver-

gadering, welke j.1. Donderdag gehouden zou worden,
uitgesteld tot Donderdag 5 April.

De agenda luidt:

2. Ingekomen stukken.
2. Voorstel inzake de verpachting van standplaatsen

voor ijskarren.

3. Voorstel inzake de verpachting van parkeerter-

reinen.
4. Vaststelling van belasting-kohieren.

5. Voorstel tot het opnieuw vaststellen der verorde-
ningen op de heffing en invordering van schoolgeld
voor het voorbereidend onderwijs.

-6. Prae-adviezen over belasting-reclames.

7. Prac-advies over een klacht betreffende gunning van
werkzaamheden aan de Vuilnisbelt.

8 Voorstel tot verhuur van teelland op plan-Noord.
9. Behandeling van het rapport der Strandpachtcom-

missie.

CABARET DANSANT AVOND.
5 April a.s. zal in „Monopole" door den Dames- en

Heerenkapsalons „Maison Betsy" een Cabaret Dansant
Avond georganiseerd worden.
Het te geven voor dien avond is zeer varieerend en

zal er o.a. ook een tooneelstuk opgevoerd worden door
goede artisten.

Als Humorist zal den lieer Gerard de Vos optreden,

ïn Haarlem geen onbekende, terwijl de Heer- Stol Jr.

•de dansleiding heeft.

Tusschen de verschillende bedrijven door zal door het
personeel van bovengenoemde zaak een demonstratie
op 't gebied der Kapkunst worden gegeven, wat zeker
als iets bijzonders mag vermeld worden.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de

advertentie in ons blad voorkomende.

HET V.A.R.A.-TOONEEL.
Donderdag 15 Maart gaf het Vara-Tooneel een caba-

ret-avond in „Monopole".
De bekende hoofdpersonen, van de radio zoo be-

kend, brachten nu hun kunst direct aan het publiek.

Ook nu had de opkomst grootcr kunnen zijn. Maar
aan de goede stemming werd deze avond geen afbreuk
gedaan. ,

Teun de Klepperman had alle succes en de andere
hoofdfiguren deelden daarin mee.
Dat succes was ook wel verdiend.
's Middags werd er een goed bezochte middagvoor-

stelling gegeven, waarbij het avontuur van Oomc Kec-
sie met Monkcy, de menseh-aap het hoofdmotief was.
Of de kinderen genoten, de gchccle zaal was één jui-

chende schaterlach.
Het geheel stond onder leiding van Willem van Ca-

pellen. Vertrouwde leiding en kundige leiding, zoodat
op het programma geen enkele aanmerking te maken
was.

EEN NIEUWE BAKKERIJ.
Door B. en W. is aan den heer W. van der Werff op

zijn verzoek vergunning verleend, om in het perceel
Gasthuisplein 1 een bakkerij te mogen doen inrichten.

sa>©»»»e©»©©©«®©o©®®©ea©®«©««©©e©!

Laat voor de Feestdagen
uw Kleeding door ons
vakkundig verzorgen*

Chemisch gereinigd volgens de 1
nieuwste methode met gegaran- 1
deerde instandhouding der coupe, «

VA! DEN BERG'S Kleedingvdrzorging 1
HALTESTRAAT 24 TELEFOON 132

Swaluëstraat 13

Werkplaats:

MWMMH Pakveldstraat 20

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.
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wegens verplaatsing naar het naast gelegen perceel STATIONSSTRAAT 10.

ALLES MOET WEG — STATIONSSTRAAT 12

Alle artikelen ver beneden inkoopsprijs,

— ZIE DE ET A LAGE

LAMP EK APPEN
Groote sorteering zoo juist ontvan-
gen, tegen de bekende Stadsprijs ! ! IGLOEILAMPEN
tegen verminderde prijs en 3 maan-
den garantie

Rijwielhandel reparatie inrichting Kerkpl. 2

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

NOGMAALS: COÖPERATIE EN MIDDENSTAND.
Antwoord aan den heer Talsma op zijn repliek.

Waarde Heer Talsma.
U vreest dat ik het overige deel van Uw toespraak

niet heb gehoord. Daarin vergist U zich zeer! Ik heb
op den avond van 13 Februari j.1. rondom mij wel cenige
menschen zien zitten gapen, ik heb zelfs enkelen gezien
die heerlijk zaten te knikkebollcn, maar ik kan U ver-
zekeren, dat ik gedurende den gehcclcn avond mijn
oogen en ooren terdege heb open gehad.

Ik denk echter dat U mijn „ingezonden" niet goed
heeft gelezen en begrepen. U verlegt het zwaartepunt
in een totaal andere richting! Ik heb niet anders be-
doeld dan te protcsteeren tegen het op smalende wijze
spreken over medemenschen, in casu toevallig den
middenstand. De drijfveer is niet geweest mijn ijver
om 't voor de in den knel zittende kleinhandel op te
nemen. Dat U die becriticeert vind ik niet erg *), en
al ben ik het met Uw critiek niet geheel en al eens,
ik zal de laatste zijn om te beweren, dat deze kleine
middenstand geen fouten aankleven, al is óók op deze
kleine middenstand van toepassing Uw gezegde: „ook
wij zijn maar menschen, en is ons dus ook niets merr-
schclijks vreemd." (Zooals U ziet heb ik nog wel meer
van Uw toespraak gehoord!) Maar U kunt critiseeren
en motivecren zooveel U"wilt, ik adviseer U nogmaals:
tracht U er altijd van te onthouden om in 't openbaar
over Uw medemenschen (al- of niet middenstanders!)
op smalende wijze te spreken! Dat siert een spreker
niet!

Ik zal dan tevens Uw laatste zinsnede even recht
zetten, daar ze in rechstreeks verband staat met het
voorgaande. „U bedankt mij voor de waardigheid die
ik aan een openbaar spreker toeken, een onderschei-
ding die U en Uw collega's niet eiken dag te beurt
Milt." Deze dank is niet juist geplaatst. Ik ken een
openbaar spreker geen waardigheid toe. Ik verwacht
deze waardigheid van een openbaar spreker! Eerst dan
wanneer hij deze waardigheid toont, ken ik hem deze
pas toe. Indien U mijn „ontboezeming" goed gelezen
hadt, zoudt U daaruit hebben begrepen, dat U m. i.

juist in deze waardigheid bent te kort geschoten! Dat
is nu juist hetgeen ik betreurde. Dat wij „tegenstan-
ders" zijn deed voor mij weinig ter zake. Maar — blijf

een waardig tegenstander! Ik kan een ieders overtui-
ging, al gaat ze lijnrecht tegen de mijne in, eerbiedi-
gen; mits ze eerlijk wordt voorgedragen, recht door
zee gaat, en met waardigheid wordt verdedigd!
Daar ik mij in mijn „ingezonden" strikt buiten het

vóór- of tegen van coöperatie heb gehouden (daar ging
het mij heelemaal niet om) zou ik dus feitelijk hiermede
kunnen volstaan, ware het niet dat U in Uw antwoord
opnieuw de door U aangevoerde stellingen te berde
brengt en daar nog het één en ander aan toevoegt. U
begint weer opnieuw, als ik het zoo noemen mag, Uw
coöperatie-stokpaardje te berijden, wat ik U heusch
niet kwalijk neem, omdat ik heel goed begrijp dat het
voor U moeilijk gaat dit buiten beschouwing te laten.

U verwart echter de feiten.

Ik vrees dat de Redactie er bezwaar tegen zal heb-
ben een nog grooter gedeelte van de beschikbare
ruimte aan mij af te staan, waarom ik het dus hierbij

zal laten.

Ik wil er slechts aan toe voegen, dat ik dit zéér jam-
mer vind; ik heb n.I. altijd nogal een zwak gehad voor
handels-technische vraagstukken en stel mij voor on-

danks het feit dat wij het vraagstuk „coöperatie en
middenstand" uit verschillende gezichtspunten bezien,

dat een zuiver objectieve beschouwing daarvan voor
beide partijen wellicht tot leering zou kunnen strekken.

Met Hoogachting,
Vcrl. Haltestraat 63.

' "

N. AKER.

=s

) Ik schreef immers: ,„Dat U de nadeelen in den
particulieren handel, speciaal den winkelier, in het zon-
netje zet, heb ik geen enkel bezwaar tegen."

Een billijk adres

Voor 1e klas reparaties

Alles onder garantie

Levering van Mieuw
GOUD en Zl LVERWERK

gj^p- PAKVELDSTRAAT 8

Reclame
Neemt proef met onze buitengewone
kwaliteit gekookte Rookworst

a 10 cent per ons.
BOTERHAMWORST 12 et
PLOCKWORST 16 et

TONGENWORST 15 et

ONTBIJTSPEK 12 et

PAARDEN ROOKVLEESCH 16 et

OSSEN ROOKVLEESCH 18 et

LEVERWORST 9 et

Verder Berliner, Bacon, Smeerworst. Leverkaas,
Lever, Rosbief.

10 groote Versche Eieren 25 et

Roomboter per pond 85 et

I

HALTESTRAAT 36

Het Westlandsche Groenten en Froithois

is en blijft Lï aangewezen
adres voor prima kwaliteit
Groenten, Fruit en Aardappelen!

C» van Brussel - Stationsstraat 16

GEEN PASCHEN
ZONDER

VAN

Brood- en Banketbakkerij „Willy"

Overheerlijke gebakjes en koekjes
gemaakt van 1e soort grondstoffen

Doet nu reeds Uw Paasciestellinpn

!

Bloemenmagazijn „ERIC A"
Haitestraat 1 (n.h. Raadhuis) - Telefoon 200

TULPEN 1e kwaliteit 5 cent

Zie Reclame-Aanbiedingen

HET GROOTE SUCCES VAN HET MANNEN-
KOOR VAN „ONDERLING HULPBETOON".
Het Mannenkoor van „Onderling Hulpbetoon" heeft

op het groote nationale concours te Rotterdam een
prachtige overwinning behaald.
Het is nog maar kort, dat dit koor aan concoursen

deelneemt. Maar behaalde het koor verleden jaar reeds
een overwinning, die haar een plaats in de tweede af-
dccling bezorgde, het succes van Rotterdam plaats het
koor reeds dadelijk een groote stap verder en wel in de
eerste afdecling.
Met „Bede" van Olman als verplicht nummer en „Les

Martyn aux Arcncs" van Laurent de Rille als vrij num-
mer werd een totaal van 307 punten behaald.
Een overwinning, die met eere verdiend was.
De verschillende verslagen, die de kranten van dit

concours gaven, maakten alle gewag van de zang van
het Zandvoortschc Mannenkoor „Onderling Hulpbe
toon" als van een bijzondere kunstprestatie.

_ Een woord van lof komt zeker toe aan den heer
Karcl Böhne. Hoewel deze nog slechts enkele maanden
de leiding heeft, wist hij het koor toch reeds tot deze-
hoogte op te werken.
Maar niet alleen het muzikale gedeelte werd zoo uit-

stekend verzorgd, bijzonder gewag werd gemaakt van
de uitspraak, die door fijnheid van verzorging bijzon-
der de aandacht trok en beslist stond boven "dat van
andere vercenigingen.
Burgemeester Van Alphen toonde zijn bijzondere

belangstelling in het Mannenkoor van „Onderling Hulp-
betoon", door op de wedstrijdavond het concours bij
te wonen.
Nemen wc nog in aanmerking, dat het koor gehandi-

capt was door het ziek zijn van enkele leden, waardoor
vooral de tenorpartij verliezen moest lijden, dan kan
het koor en door wat gepresteerd is en door de waar-
dccrcndc belangstelling, die in alle opzichten getoond
werd, dubbel en dubbel tevreden zijn.

Wij verwachten nu reeds, als de maanden van oefe-
ning, zooals de heer Böhne die nu gegeven heeft, ge-
groeid zijn tot een jaar, weer mét het volste vertrou-
wen op het succes in de eerste afdceling.
Voor de a.s. concerten die gegeven zullen worden,

kunnen zich weer nieuwe leden aanmelden, de repeti-
tie's zijn Vrijdagsavonds.

NACHTOEFENING UITGESTELD.
In verband met het minder gunstige weer en het ge-

vaarlijke daardoor, die den nachtelijke oefening ople-
vert, is de proefvaart van de reddingsboot, waarbij de
Zandvoortsche Reddings Brigade haar medewerking zou
vcrleenen, uitgesteld.

Goed gezien. Want wij weten, dat als den nood het
vraagt, geen storm en geen golven geweld dan Willem
Paap en zijn mannen zal kunnen tegenhouden.

GEMEENTE-BEDRIJVEN ZANDVOORT.
In de week van 12 tot en met 17 Maart werden 49"

kuipbaden en 305 douchebaden genomen in de Gemeen-
telijke Badinrichting.

GOSTUMIÈRE J. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

stoffers —

boenders

emaille

teilen

vliegenkappen

tijgcrlijm

panlappen

steunen

closetpapier

hamerstelen

bordenkwasten

braadpannen ;

fluitketels

plumeaux

zeemleer

bijlen

closetboenders

steekbijtels

ragebollen

ringen

bezems dweilen emmers — wandkoffiemolans

sponsen

lereedschap
is hef haiwe y^e/rk
en een

g o e d humeur
t/e andere helft.

koopt bij

ijzerhandel centrum
en uw schoonmaak is

zoo goed als gebeurd»

groote krocht 9 - telef 498

mattenkloppers gieters harken

raamhorren

gasslang

nagelschuiers

krukken

luiwagens

vuilnisblikken

rolvegers

kastpapier

ijzerzagen

wafeldoeken

schroevendraaiers

stofdoeken

blauwbranders

gordijnroeden

stormlampen

bascules

wasbijts

spaarpotten

vuilnisemmer

touw

schoffels
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Zaterdag 24 t.m. Donderdag 29 Maart
lederen avond aanvang 8 uur. ZES DAGEN! Zes
opvoeringen van de

1ste NederL Amusementslilm
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Speciaal adres voor

Buik- en Brettkbaoden

Steunzolen, Elastieken Kousen,
Rechtnouders enz*

Parfumerieën - Chemicaliën

TE KOOP
Simplex Meeren Rijwiel
zoo goed als nieuw f 15.

—

Dames en Meisjes Rijwiel
in goeden staat f 15 — p. stuk

3 Wielige Bakfïets
in goeden staat f 30.

—

Rijwielhandel H. Dames
JanïSteenstraat

3 1/
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voor f. 5500
Vnjst. huis bev. 6 kam, Badk,
keuken enz. Voor en achtertuin
met schuur. Br. no 171 Bnreau
Zandvoort's Weekblad

Te koop
eiken wachkast met marmerb!.
en sp. opz. Vloerkleed metbijp.
kleedjes een paitijtje weckfl.
Alles prima slaat.

Adres Haarlemmerstraat^ 12

TE HUUR
GEVRAAGD

leeg huisje of gedeelte huis voor
4 maanden. Prijs 40-50 Gulden
per maand. Brieven onder lett.

W. Daudeij's Boekhandel
Heemstede.

Vacanlie te Arnhem
Wie ruilt woning van 30 6-15/7
of 28/7-12-8. Gezin 2 volw, en
2 Kind. Adresi O. Sterk, Ob-
rechtstraat 48, Arnhem

Maand juni
Gezocht door echtpaar met kind
Gem. Zit- en Slaapkamer met
keuken of klein Gem. huisie
Brieven met prijs opgave
L. Beute, Potgieterlaan 5a
Hilversum

Naar het tooneeSstuk van HERMAN EOUEER
Muziek van LOUIS DAVIDS en MARGIE MORRIS.

Een film van en voor Nederland. Een HOLLAMDSCH
filmwerk, dat spreekt tot een HOLLAIMDSCH hart.

Een rolbezetting zonder weerga!

Het succes van deze film heeft alle records gebroken!

City Theater Den Haag vertoont de JANTJES thans
voor de zesde week, iedere voorstelling besproken uit-
verkocht! Theater Tuschinsky 4 achtereenvolgende
weken uitverkocht. Haarlem twee achtereenvolgende
weken tot de laatste avond besproken uitverkocht.

Pers en publiek zijn enthousiast.

Als Tweede Hoofdnummer:

Zeer boeiend sensationeel filmwerk, waarbij u opwin-
dende" staaltjes van vliegkunst te zien krijgt

ATTENTIE ! ! Om teleurstelling te voorkomen, wordt
aangeraden zich vroegtijdig van plaatskaarten te voor-
= zien, daar de belangstelling reeds enorm is. =====

Plaatsbespreking vanaf heden voor alle voorstellingen
in Sigarenmagazijn Eisenhardt, Stationsplein.

TOEGANG BOVEN VEERTIEN JAAR.

Zondagmiddag 230 Familie- en Kindermatinee
Optreden van WATT en HALF WATT

Een paar uur schateren om hunne leuke avonturen,

dwaze situaties en malle verwikkelingen.

ENTREE 15 — 30 — 40 — CENT, PLUS BELASTING.

ATTEMTIE ! ! In verband met de begrafenis van
H.M. Koningin-Moeder DINSDAGAVOND GEER!

VOORSTELLING.

Bespreek tijdig uw plaatsen voor GE JANTJES ! ! S

DRUKKER IJ

GERTEN BACH
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

WILLEM DE ZWIJGER.

Maandagmorgen en Maandagmiddag word \oor de
schooljeugd in de I lollandia Bioscoop iwn het Stations-

plein de Willem de Zwijgcrtilm gedraaid.

I Iet vcrtooncn van de/e film,, die het leven van \\ il-

leni van Oranje in beeld brengt, „i,s mogelijk gewor-
den,, doordat en het oemcentebcstuur en de heer Koper
als directeur van de Ilollandia Bioscoop hierbij volle-

dige medewerking verleenden.

Voor de hoogste klassen der scholen B en ('. /.il de

iilmmorgen om tien uur aanvangen., voor de andere
scholen 's middags om haltdrie.

Ook ligt het in de bedoeling van de directie tl at zeilde

tilmlint nog eens te draaien op een speciale avond en

dan alleen voor ouderen. „

De film Willem van Oranje werd vervaardigd op ini-

tiatief en in opdracht van de heeren Jrh. .lan Feith, Jan

Wils en Jan C. W. Polak.

Op gebied van regie, .muziek, architectuur werd door

de voornaamste en bekendste krachten in ons land mede-
werking verleend onder toezicht van Dr. F. van Thic-

ncn als historicus.

Zoo noemen we, om maar een van de heel beken-

den te noemen de heer ]. Vincent voor de verzorging

van het klokkenspel.
Cor van der Lugt Melsert vertolkt de hoofdrol van

Willem van Oranje. Verder een lange rij van bekende

tooneelspelers en tooneelspeelsters, die allen de be-

kendt historische personen weergeven als .luliana van
Stolbcrg, Margaretha van Parma. Egmond, Hoorne,

Koppclstock, Burgemeester Van der Werft en zoo bijna

allen en alles, wat wc ons nog kunnen herinneren uit

schooljaren, wat zich om het leven van den Prins van
Oranje bewogen heeft.

Met geheel werd opgenomen in de Philips Ciné Soi

te Eindhoven.
De film vangt aan te Dillenburg op 24 April 1533, de

geboortedag van den Prins.

Tien jaar later brengen de zusters het bericht naar

de Dillenburg, dat de tienjarige Willem een der rijk

edellieden zal worden door tic erfenis,, die hem dan ten
deel valt. Maar die tevens zijn toeren aan het hof van
Karel V noodzakelijk maakt.

Het lint vervolgt met de grootc gebeurtenissen in ons
land, waarbij Willem van Iranje het middelpunt was.
De afstand van Karel V, de afkondiging der plakaten,
de Godsvrede van den Prins, het vertrek naar Duitsch-
land, de inneming van den Bricl. het beleg van Leiden
en de mond op het Prinsenhof op 10 Juli 1584.

Wij kunnen slechts de inhoud stelselmatig aangeven,
want het gehecle lint heeft een lengte van meer dan
2000 meter.

Wij gelooven echter wel zoo'n opsomming gegeven
te hebben,, dat deze levende geschiedenisles de volle

aandacht zal trekken, die dit Ncdcrlandsche lint onge-
twijfeld verdient van ieder inwoner van dat land.

f TE LAAT
is het nog niet, om U voordeelig van Sigaren te voor-
zien. Tot 1 April a.s. bieden wij U nog zeer voordeelig
aan een buitengewoon fijne sumatra sigaar zeer geurig
zacht van smaak (een sigaar voor kenners) van 10 cu
nu 10 stuks voor 85 et. kist 100 stuks voor f 7.35

Een lichte vorstelande van 10 et. nu 10 stuks voor 80 et.

kistje 25 stuks voor 1.87 half. kistje 50 stuks voor 3.60
kist 100 stuks voor 6.85.

#> ZOO JUIST ontvangen
4§^ Door een bijzondere overeenkomst met de fabrikant

<^> kunnen wij U thans iets zeer aparts aanbieden in goed-
ji± koope sigaren, werkelijk een wonder van kwaliteit en

T smaak 3-4-5 en 6 et

JT Voor f. 150 heeft U dus al een kistje van 50 goede siga-
ar ren in huis.

NEEMT U VOORAL EENS PROEF.

I DOOR AAN
^r van een partij monsters tabaks-pijpen, kunnen wij U j?^ ook hierin weer iets bijzonders voorzetten. Pijpen van ^
>fk 75 et. tot 2 gulden verkoopen wij nu voor: ^k

J 28-38-48 en 58 et J
Jk Koopt een pijp bij van der Werff en doet het nu. ^k

^ Bij een goede pijp een goede tabak %
^ Stelt II prijs op een werkelijk lekkere pijp tabak, ^& probeerU dan onze UPPER-TEN tabak eens - en de ^
^ meestverwende smaak, zal bevredigd zijn. Alle ^
IjT soorten vanaf 15 et per half ons. ^^ Ook een groote verscheidenheid in halve ponden "^
W tabak nu nog vanaf 15 et. V
jr Nog een beperkte hoeveelheid restanten aan- j**

W wezig van 7-8-10-12 en 15 et., nu voor 6 et W
^ 10 stuks 55 et. 20 stuks 1 gulden <S>

^ Qpruimingstabakzakken voor 24 et ^
<$> Ziet heden de etalage bij VAN DER WERFF *
^ 't meest gesorteerde Sigarenmagazijn ^



Openbare

Vrijwillige Verkooping
ZAIMDVOORT

NOTARIS VAN NIEKERK
te HAARLEM, zal op

Donderdag 12 April 1934
nam. 2 uur in Café „Zomerlust"
Kosterstraat te Zandvoort, Pu-
bliek verkoopen

:

Drie zeer gunstig gelegen huizen
te Zandvoort aan de Koning-
straat nos 47 en 45 en Oos-
terstraat IS, met het eeuwig-
durend erfpachtsrecht van de
grond, totaal groot 431 c A.

Huur f 1368.— per jaar

Erfpachtscanon f 51.20 per jaar.

Afz. en in combinaties
Hypotheek beschikbaar.
Bez. Dinsd. en Dond. 2—

4

Inl. bij d en Notaris Nieuwe
Gracht hoek Kenaupark Haarlem.

Gevraagd voor direct een

Net Dagmeisje
Aanmelden

:

Hoogeweg 53 zwart.

e u b ele

G.

tegen Billijke prijzen en Prima
afwerking*

Prima Eikenhouten Crapeau stellen (met zuiver
wollen moquet) met 5 jaar fabrieksgarantie,

Extra koopje f 62,50

Eikenhouten Dressior (met 2 laden en glazen
schuif „ 16.50

Theemeubels (modern) „ 5.50

Moderne spiegels met koorden en kwasten . . „ 7.50

Zwaar massief Eikenhouten ledikanten „ 16.50

Fauteultje geheel veerend met gebogen armen „ 7.

—

Voordeur Matten (zwaarste kwaliteit „ 0.90
Kapstokken (zeshaaks) , 4.50

Verder diverse bedstellen, enz., enz.

Wij leveren alles uit voorraad*

BARTELS - Brederodestraat 58
- bij de PARADIJSWEG=

?
Aardappellen bericht

<fr DUINKRALEN 10 K.G. f 1.— Friesche Redstar „ „ £ 0.65

^ Zeeuwsche Bonten „ „ f 0.75 „ Borgers „ „ £ 0.65

^ „ Blauwen,, „ £ 0.75 Bevelanders „ „ £ 0.65

Spuische Bravo's „ „ f 0,75 Blanke „ „ £ 0.55

Heden in voorraad, alle soorten pooters

sv.
AARDAPPELHANDEL

J KERKPLEIN 8b TELEFOON NO. 74

TE KOOP
Damesrijwiel

zonder gebreken en drie 1 pers.
ijzer LEDIKANTEN z.g.a.n
Burg. Engelbertstraat 46

TE KOOP st.

Heeren Fiets
met bel. pi. Adres te vern.
Bureau Zandvoort's Weekblad

Dankbetuiging
Mede namens mijn vrouw wordt
aan alle oprechten dank gebracht
voor den vele bewijzen van
deelneming ondervonden in den
dagen na het overlijden als mede
den dag van het grafwaarts dra-
gen van onze lieve zoon

ALBERT MOLENAAR
Dank voor alle bloemen en
schriftelijke als mondelinge
condilaties. Door den overwel-
digende stroom is het onmoge-
lijk ieder afzonderlijk te bedanken

T. MOLENAAR
Haltestraat 51

IN IEDER BEDRIJF
LOONSVERLAGING ! DAAROM zeggen UW
SMAAK en UW BEURS dringerder dan ooit

IWT EERST KIJKEN BIJ ELDIK
Dit is mijn nieuwste Guldens Reclame Onze kwaliteit blijft onverandert „EERSTE".

3 pond Osselappen ƒ1.-
3 pond Gehakt, half pond Reuzel f

2 pond Osselappen, 1 pond gedraaid Vet „
2 pond Osselappen en 1 pond Gehakt . . „
2 pond Varkenscarbonade, 1 pd. Reuzel „
3 pond Varkenscarbonade
3 pond Riblappen „ 1

3 pond Rosbief „ 1

3 pond Rollade „ 1

4 pond Ossevet (gedraaid) „ 1.

3 pond Muis „ 1

3 pond Varkensfricandeau „ 1

3 pond Varkensrolladc , 1

3 pond Varkenslappen „ 1

3 pond Ribkarbonade „ 1

H. VAN ELDIK

1.—
1.—
1.—
1.—
1.—
.40

40
35
20
50
25
10
10
10

3 pond Haas en Fijne rib , 1.20
Lamslappen „ 0.35
3 pond Lamsvleesch „ 0.60
Lamsbout „ 0.50
^amscarbonade, vanaf „ 0,30
Een half pond Gebraden Rosbief „ 0.30

Een half pond Gebr. Varkensfricandeau „ 0.30
Biefstuk „ 0.70
Lende „ 0.60
Punt , 0.60
ublappen , 0,50
Lende Lappen „ 0.50

Borst 0.45

Zoolang de voorr. strekt: Kalfstongen, 1 kwartje.
UITSLUITEND CONTANT AFGEHAALD.

TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).

Zie onderstaande artikelen*
PRIMA BUSTEHOUDERS. Ook voor Cor-
pulente personen vanaf 35 et
Groote sorteering ELASTIEKEN CORSET'
TEN en BUIKBANDEN vanaf 59 ct

Kent U de NIEUWSTE Kinderjarretel-
gordels ? Ideal met 4 jarretelles. ALLEEN
bij ONS 59 et

Groote sorteering in Matzijden Kousen
vanaf 49 et

Ruime keus in Dames en Bakvisch-Rokken
vanaf f 1.6S

Ziet verder onze Etalage.

KERKSTRAAT 32 (naast Albert Heijn)

[a][M®][®j[®ji®Ji@][@|i@Ji®]i@j

A.S. DINSDAG NAAR DE B5JZETTING
VAN H.IVL KONINGS N-M O E D E R

Wij berichten hiermede dat U TRIBUNE-STAAN-
PLAATSEN kunt bekomen af 3 p.p. EXTRA bij

GARAGE DU MEE
ZANDVOORT
KL. KROCHT 5

Telefoon 108

Wilt U verzekerd zijn van een goede
piaats, meldt U dan spoedig

HAARLEM
ROZENSTR. 13

Telefoon 16166

Verkooplokaal HENK LEISING
BURG. ENGELBERTSSTRAAT

Voor de komende VEILINGEN kunnen
nu reeds goederen worden ingebracht,

des gewenscht gehaalt.

Hoogeweg 27 ~ Telefoon 190
(Boven Koning's Bakkerij)

WIJDINGSAVOND,
A.s. Donderdagavond zal Deo Volcnto in de Gere-

formeerde Kerk (Julianaweg) te Zandvoort wederom
een wijdingsavond gehouden worden. Medewerking
verleenen: mevr. E. S. M. Waaning—Bergman (Sopr.);

een Meisjeskoor; de heer J. W. Gosen Jr. (Orgel).
De leiding van dezen avond berust bij Ds. Waaning,

die eenige Schriftgedeelten, betrekking hebbende op het
lijden en sterven van Christus, zal lezen.
Aanvang 8.15 n.m. Toegang vrij.

Per Pot 20 Cent

laai

Gr Krocht 32 Telefoon 370

E E
Burgem. Engelbertsslraat 50

Banketbakkerij - Kokerij

VAN HEDEN AF
ZOMER EN WINTER

(GEVESTIGD SINDS 1912)

P. K. PLEINES.
Het Kampioenschap oude duiven werd dit jaar weder-

om door de heer A. Schuiten met 190 punten gewonnen
naar wij menen voor de negende maal achter elkaar.

Het Kampioenschap jonge duiven werd door dezelfde
heer gewonnen met 112 punten.
Het Kampioenschap jong en oud werd gewonnen

door de heer H. Lansdorp met 72 punten.
Mochten er nog duivenliefhebbers zijn die zich bij

ons aan willen sluiten als lid of vliegdonatcur gelieve

zich dan vóór 1 April a.s. op te geven bij de heer H.
Lansdorp, Kerkstraat, daar 15 April onze africhtings-

vluchten beginnen.
Ok verzoeken wij al degenen waar postduiven zijn

komen aan vliegen, deze zoo spoedig mogelijk bij den
heer A. Schuiten aan te geven, waar u verder alle gc-
wenschte inlichtingen en raadgevingen kunt krijgen.

Voorjaar
Een nieuwe

H.O.E.D
Maison de Nouveauté

KERKPLEIN NO. DRIE

HOEDEN
PETTEN

vanaf f 1.95

vanaf f, 0.S5

Speciaal Hoeden voor Jongelui

Met de PaasGhtÊagen
OP EEN

NIEUWE SIMPLEX
het POPULAIRE rijwiel
voor dit seizoen. Prijzen vanaf f 37.

—

; f 39.50

Simplex Cycloïde Rijwielen, het rijwiel voor Uw
leven. NOOIT SMEREN. NOOIT LOS-
LOOPEN van WIELEN of TRAPSTEL!

f 57.— f 59.50

NU is het tijd om Uw rijwiel te laten

OPKNAPPEN VOOR HET A.S. VOORJAAR
Let even op onderstaande aanbieding !

2 Buitenbanden
2 Binnenbanden
1 Kettingkast

1 Stel Spatborden
1 Celluloidstuur (

Gemonteerd op Uw
Rijwiel voor f 7.50

Alles Ie klas

materiaal

Rijwielhandel en Reparatie-Inrichting

Jan Pool - Van Ostadestraat 3
Agent Simplex Rijwielen en Motoren

^jjiiiamimnmTTTmiTiniiMiij iiiiiïujjHiiirniiniiiiinmniJtiniriiniiitiiijnuiiiiiTnjTrncniJJHftiiiiiiinriinaiiin!

| Voor de beste kwaliteit
1 Vruchten

jKemp's FruitEiendel
I De Grootste sorteering 1
1 De Fijnste kwaliteit

§|

1 De laagste prijzen jj

jj Versche Tomaten, per pond 25 et B
§§ 10 lekkere Sinaasappelen 25 et 1
= 10 Mandarijnen 25 et 1
j. 2% pond Moesappelen 25 et

§j
= 10 Citroenen 25 et |
j|

De Fijnste Amerikaansche Handperen, Druiven, (
m Pruimen, Perziken en de Fijnste Jaffa Sinaas- s
= appelen. — Steeds voorradig Versche Tomaten. =

1 Alles wordt aan huis bezorgd. J

| KEMP's FRUITHANDEL I
I KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152 |
^lliiMiiiiiiiimiHiiiiifiiii



Bekendmaking
ZATERDAG
31 MAART
OPENING
VAN EEN ZAAK IN

DE HAA
Fijne Vleeschwaren
annex Comestibles

J, NORDHEIM
- ZEESTRAAT 10 -

Zie advertentie volgende week

in dit blad ! !

WAT WETEN WIJ VAN JEZUS?
Als tweede lezing in de serie over het Nieuwe Tes-

tament hield Ds. Padt Maandagavond over bovenstaand
onderwerp een spreekbeurt in het Gebouw Brugstraat.

Spreker wees op de bronnen, waaruit het bestaan
hebben van Jezus onomstootelijk was komen vast te
staan.
Naast de Bijbel waren dat geschriften van Romein-

sche oorsprong.
Deze geschriften geven echter niet zooveel bijzon-

derheden, als wij tegenwoordig wel zouden wensch.cn
te vinden voor verder onderzoeken, omdat m het ont-
staan aan het Christendom en de Christenen weinig
waarde werd toegekend.

Geschreven woorden zijn van Christus zelf niet over-
gebleven, omdat de prediking, ook die der apostelen
is men er toe over gegaan, de lecringen en ideeën van
Christus in de Evangeliën te stellen en aldus voor het
nageslacht te bewaren.
Hoewel dus niet dagteekenend uit de tijd van Chris-

tus zelve, hoewel dus beïnvloed door omstandigheden
van latere tijden van leven en gewoonten, blijft de geest,
het heilige licht, achter het dan geboekstaafde woord
als iets, dat onvernietigbaar is, tot op heden onver-
anderd bestaan.

Verder wees Ds. Padt er op, hoe de resultaten van
de laatste en nieuwste onderzoekingen in het land van
Palestina steeds meer en steeds vaster bewezen, hoe in
ïïet Bijbelwoord de waarheid is neergelegd, al komt
•daarnaast ook de invloed van de overlevering.
Tot slot van zijn rede wees Ds. Padt op de groote

waarde daardoor van het Bijbelboek en dat <£er Evan-
geliën.

ONS KANTOOR ZAL

Dinsdag 27 Mrt.

ESLOTEN zijn

4U1'»^«^1.1 !,,»,» Mü ; t,»,MAl l.l**'»» 1^!-!

I FIJN BLIKJE

KOEKJE

Inhoud netto
14 pond

S3

DE TWENTSCHE BANK N.V.

VOOR DE PASCHEN
Paasch-eitjes, per ons 10-12-13-14 et

Paasch-kippetjes, per stuk.. 10 et

Chocolade en suikereieren
per stuk 5 en 7 et

Paasch-eitjes in netten 10 tot 35 et

Zelfrijzendbakmeelp.pak 14 en 17 et

Bonbons
Bruidsuikers
Oublies
Likeurbonbons

Sucaden, per ons 12 et

Rozijnen, per pond 16, 18 en 22 et

Krenten, per pond 26 et

Gember, per pond 10 et

Zalm, per bus 27 et

Sardines, per bus 17 et

R 2 ONS 25 CENT

Groote Melkversche Eieren p* 10 stuks 27 et

H.A.K.A.-BiSGUSTS thans aan de Spits F
Marleentjes p. % pond . 28j^ et

Sablé, p. % pond 25 et

Brusselsche Kermis p. % p. 18 et

COOPJES ....

Demi Luxe p. % pond .

Croquettes per % pond .

.

Social p. % pond

18
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BEGRAFENIS ALDERT MOLENAAR

Onder groote belangstelling werd Donderdagmiddag
op de Algcmeenc Begraafplaats het stoffelijk over-
schot van den jeugdigen A Molenaar ter aarde besteld.

Het plotselinge overlijden van dit sterf j>eval verhoog-
de de deelneming met het gezin M wienaar, waarbij de
ouders zich zoo in eens hun ecnigst kind, hun zoon, hun
hoop en hunne verwachting ontnomen zayen.
Dat cle heer Molenaar, als Zandvoorter in het Zand-

voortsche leven een groote plaats inneemt in 't hart van de
Zandvoortschc bevolking, bewees de groote schare,
die rondom de grave geschaard stond, in afwachting van
het moment,dat de familieleden zouden aankomen
De rouwauto, waarin de kist gedekt stond door een

zestal groote kransen en andere bloemstukken werd ge-

volgd door een auto geheel en al gevuld met kransen en
bloemen, wel een dertigtal.

Alles in smetteloos witte kleur en even zoovele be-
wijzen, hoc dit heengaan, dat als een verlies de familie
Molenaar zoo onverwacht had getroffen, allen gegrepen
had.
De rouwkocts werd gevolgd door een vierentwintig

volgauto's
Onder de personen, die de baar op de laatste gang

over het vrcdigstille kerkhof volgtien werden door ons
o.a. opgemerkt Burgemeester van Alphen, Wethouder
Slegcrs, den heer Jcllcma, secretaris der gemeente met
de heeren Vinken en Steen van het secretarie personeel
de heeren J. Koning, \V. Paap, L. M. Gecrs, leden van
de Raad, den heer Lovink, commissaris van politie, de
heeren J. Haan, H. Volger en J. Buckmann als vertegen-
woordiger van de com. tot wering van schoolverzuim en
de heer E. Decs, directeur van het Swaluekoor met de
knapen en meisjes van dat koor, die aldus hun jeugdig
zang-makker op deze laatste aardsche reis vergezelden
Ds. Tromp sprak aan de geopende groeve in troostrijke

woorden als tot verzachting van de pijn, door dit groote
leed geslagen.
De vader bedankte voor de vele bewijzen, die de ouders

in deze dagen hadden mogen ontvangenen waardoor zoo
velen uiting hadden gegeven aan hun deelneming.

Niettegenstaande een groote menigte op de dooden-
akker aanwezig was. waren de maatregelen van orde
door de politie onder leiding van den inspecteur den heer
Vreeman, zoo getroffen, dat niets het aangrijpende van
dit laatste moment kon verstoren.

JUBILEUM PHOENIX.
De officieele datum, waarop het jubileum van de

Zandvoortsche Tooneel Verecnniging Phoenix herdacht
zal worden, is bepaald op Zaterdag 21 April
De receptie zal plaats hebben van halfvier tot half-

zes in „Monopole".
Waar Phoenix steeds bereid was de verschillende

Zandvoortsche vercenigingen te steunen en bereidwil-
lig te helpen, waar dat kon, zal het van die zijde niet

| SCHOONMAAK!! f
4&. Hiervoor kunt U vele ^k
a artikelen vinden Sn Y
^ Drogisterij J* C* A* Stijnis <§>

& ORANJESTRAAT 7 — TELEF. 447 ^

aan belangstelling ontbreken.
En van een belangstelling van de zijde van het pu-

bliek en de leden van Phoenix, daarvan kan men zich
overtuigd houden, dat velen van deze gunuige gele-
genheid gebruik zullen maken, om Phoenix extra te
huldigen.
Want aan Phoenix toch hebben honderden en hon-

derden van onze inwoners de gezellige en intieme
avonden te danken, waardoor het winterseizoen op zoo
aangename wijze wordt verkort.

's Avonds wordt er in „Monopole" een cabaretavond
gegeven, waarbij de leden van Phoenix op de toegangs-
prijs het voordeel van een aanzienlijke reductie ge-
nieten.

VERKOOPING.
Makelaar W. Paap veilde ten overstaan van Notaris

Klijzing het perceel Kostvcrlorcnstraat 15.

Kooper werd den heer P. Duiker q.q., voor den prijs

van f 9.380,—.

Wij hebben een x ',7'{ '

-™
„'

™
>;5 %.--^'^

Schitterende collectie schoenen
ontvangen voor ELKE beurs, Zie onze
etalage. Nergens zoo goedkoop als in

Bronkhorst's Schoenenmagazijn
HALTESTRAAT 21 — Op 't hoekje

PER LUXE TOUR1IMG-CAR
a f 2*— per persoon

Vertrek 730 uur

vh. TRAMPLEIN
Garages

TELEFOO

EXTRA KOOPJES in het

14 STATIONSSTRAAT 14

Groote sorteering Opklapbedden, voor f 6.75

Met gezondheidsmatras f 10.50

Ontvangen extra voordeelige MEUBELEN.
GROOT EIKEN DRESSOIR voor ƒ 18.50
EIKEN UITSCHUIFTAFEL voor „ 12.50

Groote sorteering AMEUBLEMENTEN vanaf „ 35.—

En verder alle soorten meubelen

Ruime sorteering KAPSTOKKLEEDEN, SCHOOR-
STEENKLEEDEN, DRESSOIRLOOPERS.

Slaapkamermatten 140 X 180 „ 0.55

Reparatiën aan alle Meubelen.
Specialiteit in het omlijsten van Portretten.

14 STATIONSSTRAAT 14

WEBBER
HALTESTRAAT 32~32a

HET adres voor allen die prima MANU-
FACTUREN verlangen !

Onze goederen zijn niet duur
en onovertrefbaar in kwaliteit

Koopt nog heden

W ebber's Man ufacturen

Voor het schoonmaak-seizoen
hebben wij 'n speciale aanbieding

Allovernetts en Etamines
vanaf 15 cent per el.
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.—; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Dbrectie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'¥ DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentiën van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingen op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

RAADS-VERGADERING
DER GEMEENTE ZANDVOORT.

In de raadsvergadering, die Donderdagavond ten
raadhuize werd gehouden, was de heer Groen wegens
ziekte verhinderd.
De Voorzitter opent de vergadering met de volgende

woorden:
Mijne Hccren, Hoewel het in mijn voornemen lag cm

bij dit eerste samenkomen van den Raad na het ver-
scheiden van Hare Majesteit de Koningin-Moeder ceni-
ge woorden aan Hare nagedachtenis te wijden meen ik,

hoezeer ook ik mij gedrongen gevoel om dat rijke le-

ven ook van deze plaats af te herdenken en woorden
van dankbare herinnering te spreken, mij hiervan te

moeten onthouden in verband met de omstandigheid,
dat het Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin
behaagd heeft om in zulke treffende bewoordingen
Hare gevoelens van erkentelijkheid aan het Ncderland-
sche volk te betuigen voor de tallooze blijken van me-
deleven.
Ons land gevoelde zich ondanks de verschillende te-

genstellingen één in het medeleven met het leed, dat
ons Koninklijk gezin trof.

Ook in onzen Raad treden tegenstellingen dikwijls

naar voren maar ik houd mij er van overtuigd, dat U
Mijne Hecrcn volmaakt eensgezind zult zijn geweest
in Uw medeleven met den slag dien den Wethouder
Molenaar en zijne echtgenoote door het verlies van hun
cenigst kind heeft getroffen.
Moge dit U, Mijnheer de Wethouder en de Uwen

een steun zijn in Uw leed.

Deze -woorden worden door den Raad staande aange-
hoord.

Op verzoek van den heer Gcers zal het laatste punt
van de agenda, het adres der strandpachters meer

naar voren worden gebracht en zoodange plaats krijgen

dat het in elk geval deze avond behandeld zal worden.

IJskarren^
B. en W. hadden voorgesteld in de pachtprijzen eeni-

ge verhooging te brengen. De grootste was voor de
standplaats van den heer C. Kerkman, Tramplcin, die

van ƒ 1000 verhoogd werd tot ƒ 1500.

Bij de kleinere ondernemers bedroeg de verhooging
ƒ 20 tot ƒ 50. Een tweetal plaatsen aan de Zuid Boule-

vard bleven onveranderd.
De heer Van Rijnberk is tegen verhooging van de

pacht en tegen openbare verpachting.
De heer Geers zou een beoordecling willen niet de

standplaats, maar naar de waarde, om er een stuk

brood te kunnen verdienen.
De heer Van der Moolen vindt in sommige gevallen

de verhooging van de pacht sterk overdreven als waar-

de uitdrukking van de standplaats.

De positie van de vrouw in

de maatschappij*

De tijdsomstandigheden, die veel aan het wankelen
brachten wat men dacht dat vaststond, hebben ook de

positie van de vrouw in de maatschappij aangetast.

Het „vrouwen-vraagstuk" is weer urgent geworden.
Jaren lang is gestreden voor de emancipatie der vrouw.
En succes-vol is die strijd geweest.
Gaan wc in onze gedachten vijftig jaar terug. Toen

had de vrouw in het maatschappelijk leven een wel
zeer bescheiden, zelfs zeer teruggedrongen plaats. De
gehuwde vrouw bestierde het huisgezin, afhankelijk

van het inzicht van haren echtgenoot, hoe bestierd

moest worden, bracht haar kinderen groot, ontving de

gasten, en bracht haar vrijen tijd door in huis, werk-
zaam voor anderen, slechts zelden voor haar zelve.

De ongehuwde vrouw ging, als ze niet gefortuneerd was
in betere betrekking, waar zij een steeds ondergeschik-

te rol speelde door gebrek aan ontwikkeling; indien

zij fortuin bezat, leefde ze in afzondering haar eigen

leventje, handwerkende en breiende voor liefdadige

doeleinden, en was, op middelbaren leeftijd gekomen,
nog een nuttig instrument als chaperonc voor de jon-

ge vrouwelijke familieleden voor bezoeken en bals.

Het was toch onbestaanbaar dat een meisje alleen „uit"

ging. Dit was een zonde tegen de strenge etiquette,

zóó erg zelfs, dat bij ontbreken van een geschikte be-

geleidster, een kruier de jonge dame moest brengen
en halen.

Studie, met de bedoeling hiervan later tegen gelde-

lijke bclooning profijten te trekken, was niet geoor-

loofd. Natuurlijk, de meisjes kregen, als de ouders het

Jsekostigen konden, een behoorlijke wetenschappelijke
opleiding, maar het behalen van een diploma was on-

bekend.
En wanneer een vrouw van haar „geleerdheid" in

een gezelschap liet blijken, werd zij een „.blauwkous"

genoemd.
Met de politiek bemoeide geen enkele vrouw zich.

Dit was alleen den mannen beschoren, en dan nog al-

leen die mannen, die kiesgerechtigd waren uithoofde

van ontwikkeling en fortuin.

Aan de klecding werden strenge cischen gesteld.

Slechts handen en gezicht mochten onbedekt zijn. Zelfs

het zien van een vrouwcnvoct was „schocking". De toi-

letten waren stijf van baleinen en ongemakkelijk (cri-

nolines, ques de Paris). Het met gratie dragen dezer

pantser-japonnen kostte veel inspanning en leidde tot

De heer Padt vindt het in de seizoentijd een ploete-

ren om het bestaan en bovendien gaat het om bedragen
voor de gemeente van luttele beteekenis. Hij stelt voor
een pachttijd van vijf jaar.

De heer Elffers wijst er op, dat de Fin. Commissie
deze verhoogde cijfers wel degelijk nauwkeurig beke-
ken heeft.

De heer Van der Werft" vindt het oordeel van de
Fin. Commissie juist en is er niet voor, verandering in

die cijfers te brengen.
Wethouder Molenaar zou liever een verpachting van

jaar tot jaar zien, om schade voor den pachter te voor-
komen.
De heer Bolwidt betoogt, dat de. Fin. Commissie de-

ze cijfers op goede gronden heeft gebaseerd. Hen open-
bare inschrijving kan gehouden worden, als de pachters
het niet met de gestelde prijs eens zijn. Dat zal voor
de gemeente beter, voor de menschen slechter worden.
De verhooging wordt door de raad aangenomen met

zes stemmen voor en vijf tegen.

De heer Druijf was bij het begin van de vergadering
nog niet aanwezig.

Parkeerterreinen.

B. en W. stellen de raad voor, de gemeentelijke par-

keerterreinen bij openbare inschrijving stuk voor stuk

te verpachten voor de tijd van drie jaar.

Dit voorstel wordt gegrond op fouten, in het nadeel
van de gemeente, bij controle gevonden in het stelsel,

clat tot nu toe gevolgd werd.
De heer Van Rijnberk is tegen deze verpachting en

meent, dat een goede controle mogelijk moet zijn bij

het tot nu toe gevolgde systeem. Een andere oplossing

zou kunnen zijn, de tegenwoordige pachtprijzen met
een zeker percentage te verhoogen.
De heer Van de'rMoolen is wel voor verpachting bij

inschrijving, maar onder voorwaarde, dat er rekening
met de belangen van de pachters gehouden wordt, als

dé gemeente nieuwe parkeerterreinen gaat aanleggen.

Dit bezwaar wordt ondervangen door het voorstel

van den heer Padt, die aan het pachtjaar twee optic-

-jaren -wil verbinden.-- -
De raad neemt die twee optiejaren, met zeven stem-

men voor en vijf tegen, aan.

Daarmede wordt tevens het voorstel van B. en W.
aangenomen, om tot openbare verpachting over te gaan
waarbij de gunning aan de raad blijit.

Dit laatste is gedaan met het oog, om in enkele ge-

vallen aan oude pachters een voorkeur te kunnen ver-

leenen

Belasting.

Goedgekeurd wordt het Kohier voor de Hondenbe-
lasting i934 tot een bedrag van ƒ 5127,50, het derde sup.

Kohier van de Straatbelasting 1932 tot een bedrag van
/' 367,86 en het eerste idem dienst 1933 tot een bedrag

van ./" 1793,29.

ovcr-vermoeidheid, vooral ook omdat de dames zich

weinig-bewcgingsvrijheid kenden permittecren.

Sport was alleen voor mannen, hoogstens mochten
de vrouwen paard-rijden. Een vrouw, die zich zelf res-

pecteerde, kwam niet op de schaats, en zij, die
^

het

waagden zich in het openbaar op een „velocipèdc" te

vertoonen, stelde zich aan bespotting bloot.

Zoo leefden de vrouwen letterlijk in een keurslijf.

Letterlijk in het nauwsluitende keurslijf der mode, fi-

guurlijk in dat der vormen en etiquette, maar beide be-

nauwend en knellend, beide geest- en zelfrespect-doo-

dend. Ze liepen in de tredmolen van het weinig kleu-

rend en fleurig dagclijksch leven, zonder geestelijke

ontspanning en opheffing, want de dames-theekransjes

en saletten droegen zelden het stempel van hoogstaan-

de discussies.
Doch ook ten opzichte der vrouwen-emancipatie zou

de tijd zij allcs-omvattend en baanbrekend werk doen.

De veranderingen in het buitenland konden niet bij

onze grenzen gestuit worden, al zou het conservatisme

zich met alle macht en kracht te weer stellen.

Het was de jonge generatie, die maar al te graag luis-

terende naar de „besmettende" thcoriën, welke in hui-

selijken kring alsnog tot contra-banden werden ver-

klaard, doch daarbuiten met graagte besproken, en hoe

langer zoo meer aangehangen werden.
De ontwikkeling der vrouwen-beweging ging gestaag

voort, en met deze ontwikkeling werd d.' tegenstand in

gelijke mate gebroken.
Wc herinneren ons de geweldige strijd met voor on-

ze begrippen niet altijd smakelijke middelen gevoerd

door de mélitante suffragettes in Engeland, die met
haar leuze „votes for women" vochten voor de invoe-

ring van het vrouwen-kiesrecht.
Hier te lande ging alles meer langs lijnen van gelei-

delijkheid. De meisjes gingen studeeren, om later als

leerares, arts, advocaat, 'ingenieur, zangeres, beeldhouw-

ster, schilderes haar brood te verdienen.

Ze kregen volledige vrijheid van beweging. De mode
wijzigde zich in de richting van het vrijere leven. De
sport-veldcn ontsloten hun poorten voor de mciskes,

die gelijke rechten kregen als de hoeren der schepping.

Het vrouwen-kiesrecht werd ingevoerd. De vrouw
kon worden afgevaardigd naar parlement en raadszaal.

Vrouwelijke profesoren cloccercn aan de universitei-

ten, vrouwelijke, predikanten bestijgen de kansel, vrou-

welijke burgemeesters besturen gemeenten, bijgestaan

door vrouwelijke wethouders.
Op de trams zien wc vrouwelijke conducteurs, de

vliegmachines worden bestuurd door vrouwelijke pilo-

Schoolgeld.
De door B. en W. voorgestelde regeling betretiende het

schoolgeld voor de Voorbereidende School wordt goed-
gekeurd.

Vergunningsrecht.

Flet adres van
voorstel van B. en

den heer Krabshuis wordt volgens
YV. voor kennisgeving aangenomen.

Belt.

De heer Van Soolingen e.a. hadden een schrijven in-

gezonden, waarin ze bezwaar maken tegen de gehou-
den aanbesteding voor het beltwcrk.
De heer Van Rijnberk vindt het schrijven niet in de

goede toon. Maar een feit is het , dat tic gemeente nu
toch ƒ 400 meer moet betalen Hij vraagt naar de mo-
tieven voor de verloting.
De heer Geers bevreemdt de loting ook na de in-

schrijving.

Wethouder Slegers geeft als toelichting, dat een
grens gesteld was.' Deze liep van ƒ 1900 tot ƒ 2jO(). Men
had dan berekend, dat alle waarborgen gegeven kon-
den worden voor goede en degelijke arbeid.

Waar de vier inschrijvers, die in aanmerking kwa-
men, allen zouden voldoen had men het lot laten be-

slissen.

De heer Van Rijnberk vindt dat geen motief.

Het schrijven wordt volgens voorstel van B. en W.
voor kennisgeving aangenomen.

Teelland.
Verschillende aanvragen om teelland in Plan Noord

waren bij B. en W. ingekomen.
B. en W. vragen machtiging aan de raad, cm volgens

art. 212 der Gemeentewet, toestemming te kunnen ge-

ven.
De heer Van der Moolen heeft bezwaar tegen die

machtiging, omdat het artikel een grootere uitgebreid-

heid geeft dan in dit geval noodig is.

De heer Druijf meent, dat toch bij kleine gevallen als

deze principieclc bezwaren groot kunnen zijn.

De Voorzitter wijst er op, dat door het aanleggen

-\an een voetbalveld bij de spoorbaan gemeend was,

door dit voorstel het belang van de teclcrs te dienen.

Wethouder Slegers deelt mede, dat er onderzocht
wordt naar een terrein voor een sportpark. Men heeft

reeds een terrein gekozen, maar aardappellandics zul-

len moeten verdwijnen al zal er weinig veranderen.

De raad verleent de gevraagde machtiging niet.

Schooltandverzorging.
Vastgesteld wordt de instructie, regelende de School-

tandverzorging volgens voorstel van B. en W.
De instructie regelt dienst en taak en stelt vast de

uren, hoe de dienst zal werken aan de verschillende

scholen.

ten. In de groote steden verricht de vrouwelijke politie

op haar gebied uitnemend werk, in 't kort, de vrouw is

volkomen gelijkgerechtigd geworden aan den man, en
al zijn en blijven er altijd de streng conservatieven, die

zich maar moeilijk met dezen gang van zaken verecni-

gen kunnen, hun aantal is zóó klein, en hun invloed is_

zóó gering, dat hun stemmen of niet meer gehoord, of

niet meer geteld worden.
De ommekeer heeft zich voltrokken, volkomen, radi-

caal.

Tot weer de tijd hun bondgenoot werd, De tijd, die

de gcesel der werkloosheid de wereld deed striemen.

De tijd, met zijn véél-omvattend werk.
Millioencn mannen zijn gedoemd tot ledigheid, en

hunkeren naar werk. Zij wijzen op de tallooze vrouwen
welke in verschillende bedrijven werkzaam zijn of po-
sities beklccden. Hun stem is niet te smoren, en we
zien in den laatsten tijd wetten of verordening aange-
nomen, tegemoet komende aan hun eischen.

Ze treffen hoofdzakelijk de gehuwde vrouwen, niet

kostwinsters. Zij zullen het veld moeten ruimen ten be-

hoeve van mannelijke krachten.
De tijdsomstandigheden dwingen tot erkenning van

de juistheid dezer beslissing. Indien de man, als hoofd
van het gezin een inkomen geniet, is het tegenover de
hcersehende maatschappelijke toestanden onbillijk, dat

de echtgenoote een gesalarieerde betrekking vervult.

Wij hebben het in ons land meegemaakt, dat het

haast ondoenlijk was. een I lollandsche dienstbode te

krijgen, waarop een invasie volgde van Duitsche meis-

jes, die maar al te gaarne hun verarmde 1 leimat ver-

lieten om in het „steinreiche" HolLind geld te verdie-

nen. De Flollandsche meisjes gingen liever naar kan-

toor, fabriek of atelier.

De eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat de werkgeef-

sters in deze materie niet geheel vrij uitgingen, omdat
zij hun dienstbode de ondergeschiktheid maar al te

veel ontactisch liet voelen.
Misschien, dat de ondei vinding zich ten deze opzich-

te opnieuw een goede leermeesteres getoond heeft, en

dat in den vervolge de wederzijdsche verhouding een
beter beeld zal te zien geven.

Intusschen is de positie van de vrouw in de maat-

schappij weer labiel geworden, doch niet van dien aard,

dat we vrees behoeven te koesteren voor een terug-

keer van de vrouw naar de plaats, welke zij een halve

eeuw geleden innam. Dat zou te betreuren zijn!

(Nadruk verboden).
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HET ADRES VOOR:
Haarverven, Blondeeren,
Massage, Manicure, Enz.

Aparte HEERENSALON
Goeikoope prijzen ! ! !

hen maal per jaar zal dooi- een door B. en \V. aan te
wij/en deskundige revisie plaats hebben.

liet salaris zal ƒ 1100 p. jaar bedraden met 70 dienst-
uren voor rekening van de gemeente. De asistente za
./ 200 ontvangen.

Schermbeker.
Met algemecnc stemmen wordt besloten ./' 50 uit te

trekken voor de aankoop van een wisselbekcr. De
Haarlemsche Schermelub organiseert in 1934 weer een
open internationale schermwedstrijd in het Noorder-
bad, -waarbij de beker als prijs zal dienen.
Met het oog op de hooüe kosten daaraan verbonden

wordt afgezien van een offieieele ontvangst van de
schermers.

Buitencontröle.
In de plaats van den heer Hiebendaal zal de heer D.

van Noort belast worden met de buitencontröle.
De vergoeding voor het schoonmaken van. het raad-

huis wordt voor een hulp in de ochtenduren gebracht
van ƒ 175 op ./ 550 per jaar, waarbij dan inbegrepen is

ƒ 100 voor langere dienstverrichting.

Onderbouw Zuiderbad.
B. en \V. stellen de raad voor, om in de onderbouw

van het Zuiderbad bergruimten te laten aanbrengen
door afsluiting van de ruimten tusschen de pilaren.
Daardoor zal er ook een schaftlokaal voor het perso-
neel gemaakt kunnen worden en een waschlokaal.

Billijk wordt geacht, dat dit werk aan de Gebr. Van
Rijswijk wordt opgedragen.
De heer Elffers wTijst op de buitengewoon goede sa-

menwerking, die bij de bouw van het Zuiderbad ge-
heersche heeft. Er is veel verricht ,waartoc de aanne-
mer niet verplicht was.
De heer Koning wijst er op, dat er vroeger van ge-

maakte fouten gesproken is, daarom acht hij het beter,
dat de aannemer het werk uitvoert, maar dan met
Zandvoortsche krachten.
De heer Van Rijnberk wijst op de gangbare gewoon-

te. Bovendien moet de aannemer toch nog verandering
brengen in de rioleering en afvoer, die verbeterd zal

worden.
Het voorstel tot aanbesteding wordt verworpen.
De firma Van Rijswijk zal dus het werk, dat begroot

wordt op ƒ 2500, uitvoeren.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Woord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Sfiherp concurrserende prijzen.

Badhuisplein.
Met het oog op het toenemend autoverkeer wordt

een wijziging voorgesteld op het Badhuisplein.
Het rijverkeer zal daardoor in vaste banen worden

geleid en de veiligheid van den voetganger meer ver-
zekerd.
Langs de zijden en om het terras van Driebuizen zal

een trottoir worden aangebracht.
Op het plein zullen twee vluchthcuvels een overste-

ken vergemakkelijken.
Ook aan het begin van de Strandweg komt een vlucht-
heuvel.
Rondom het plein en op de vluchthcuvels zullen lan-

tarns geplaatst worden. Op een der vluchthcuvels zal

een kiosk worden geplaatst.
De heer Van der Werff is voor de verbetering, maar

tegen de kiosk.
De voorzitter heeft bij Zandvoortsche iirma's geïn-

formeerd en de pacht van de kiosk dekt ruim de lasten

van de geheele uitgave.
De heer Bol-w idt meent, dat andere dingen dringen-

der noodig zijn dan de verbetering van het Badhuis-
plein.

De Voorzitter meent, dat niet alles in eens bereikt

kan worden. Overleg over inkorting van het terras van
Hotel Driebuizen heeft reeds plaats gehad
Ook wethouder Slegers wijst op de groote verbete-

ring, die het verkeer algemeen ten goede zal komen.
De heer Elffers vraagt, of er geen steun uit het be-

kende fonds mogelijk is.

De Voorzitter heeft er eerst aan gedacht, maar wijst

op het voordcel, dat de kiosk zal brengen.

De raad verklaart zich voor de aangevraagde ver-

betering. Het uitgaafbedrag zal ƒ 5300 zijn.

I SCHOONMAAK!! Z
v Hiervoor kunt U vele 'W
^ artikelen vinden sn -^
<& Zeemlappen vanaf . . . 59 et. -^

Drogisterij } C. A. Stijnis

X ORANJESTRAAT 7 — TELEF. 447

&<

Een mooie dag, een heerlijk zon-

netje, kilometer na kilometer

glijdt U voort zonder een spoor

van vermoeienis. Maar ook bij

storm en regen kunt U op uw
„R. S." vertrouwen: Een „R. S."

kan tegen een stootje.

Wacht niet langer: koopt nu een

„R. S.", de eenige goedkoope
fiets met echte Torpedonaaf,
Dunlopbanden en Dunlopzadel.

Degelijk Stokvis-fabrikaat.

f

Torpedonaaf

f 4.- extra

Zandv. Rijwielhandel

S. van Nieüwenfiüizen
PAKVELDSTRAAT

4

etiouwoare Heparatsen

UBELEN in het

14 STATIONSSTRAAT 14

COMPLETE HUISKAMER
bestaande uit: Moquet Salon Ameublement, Groot
eiken Dressoir m. spiegel, Tafel, Theemeubel, Moderne
spiegel en een paar Schilderstukken voor 110 gulden,
alles met garantie, eigen fabrikaat.
Opklapbedden voor ƒ 6.75

Verder alles aanwezig voor het in orde maken van Uw
woning.

Specialiteit in het omlijsten van Portretten.

Reparatiën aan alle Meubelen.

4 STATIONSSTRAAT 14

^^flfriiiiiiiiiifinfiiTiiiitiiiiiiiiuiiriïiiiriiuiTTtnniiaiiiintiiiiiiiiiiniii iiniiiniirirfiiiuiiiiuiinniiiriniiiiiiTtiiiiriiiiiiiUHTiiii^^

Voos* fijn Fruit maar

ÏKemp's Fruithendel
jj De Grootste sorteering
= De Fijnste kwaliteit
| De laagste prijzen

5 Heerlijke zoete Sinaasappels vanaf .... 3 et
= Amerikaansche Appelen, per kilo 25 et

Steeds voorradig Fijne Handperen, Druiven,

! Pruimen, Perziken en Versche Ananas.

e lederen dag Versche Aardbeien en Tomaten.

jj — Alles wordt aan huis bezorgd —

iKEMP's fruithandel
I KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152
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Kruisweg.
Besloten wordt te voldoen aan het verzoek van de

bewoners van de Kruissteeg. Deze straat zal voortaan
Kruisweg hcetcn.

Parkeerterrein Paradijsweg.
Op voorstel van B. en \V. wordt het raadsbesluit, om

over te gaan tot het inrichten van een parkeerterrein
aan de Paradijsweg, ingetrokken.
De N.V. Zandvourt's Duin wenscht het terrein niet

voor langoren termijn af te staan. Alleen tot wedcr-
opzeggings toe en dan achtte B. en W. de uitgaaf te
groot.

Kan of zal?
De regeling van den Minister spreekt, waar het gaat

over verboden vereenigingen of ambtenaren met revo-
lutionairen gezindheid, dat straf of ontslag kan volgen.

B. en W. stellen voor, dat dit kan vervangen wordt
door zal.

De heer Padt ziet hierin een aanleiding tot ontslag
na een soort recherche onderzoek.
De heer Elffers gelooft, dat men niet verder behoeft

te gaan, dan de Minister schrijft. Hij wil elk geval op
zichzelf beoordeelen.
Wethouder Molenaar meent, dat zal meer de soepel-

heid betracht dan kan en vraagt vertrouwen in B. en
W.
De heer Padt betreurt, dat juist de schijn van soepel-

heid wordt weggenomen. Hij vreest terreur en wenscht
niet verder te gaan, dan men gedreven wordt.
De heer Van Rijnberk ziet er in, dat men weg kan

gaan werken, die men missen wil.

De heer Elffers wil zich houden aan wat de Minister
schreef.
De heer Padt heeft, los van het persoonlijke, dat ver-

trouwen niet in B. en \V\, dat wethouder Molenaar, die

hetzelfde bedoelt als spreker, vraagt.
Het voorstel van B. en W. wordt aangehouden.

Ziet onze voorraad en prijzen

Bloemenmag* ERICA
Telefoon 200 -

TULPEN
C. G. A. CASSEE

5 ets.

Lunapark.
Volgens voorstel van B. en W. wordt besloten of-

wijzend te beschikken op het verzoek van Gebr. Hom-
merson uit Ginneken die vragen in Plan Noord een
Lunapark in de scizoentijd te mogen exploiteeren. Ze
willen daarvoor ƒ 5000 storten, zooals een nader adres
meldt en ook de kosten van extra politie en brand-
weer dragen.
Een meeningsverschil ontstaat of ƒ 5000 contant ge-

geven wordt of als garantie voor de vermakelijkheids
belasting. Nader overleg zal worden gepleegd met de
ondernemers.

(Zie vervolg in de lc pag. 2de blad.)

VERH U I S D:

Tandtechniker

naar Westerparkstr.
bij de IVIarnixstraat.

22

TE HUUR EN TE KOOP
GEVRAAGD

QNGEIVIEUBILEERDE VILLA'S
BENEDEN. EN BOVENHUIZEN

Laat Uw gemeubileerde woning
voor het a.s. seizoen
GRATIS inschrijven.

woningbureau „Kennemerland"
v.h. H. KWAK Hzn.

Zandvoort Hoopweg 66 Tel. 358



Telefoon 458 - Oir. Gebr. Koper - Stationsplein

E 9 en Dinsdag; 10 April - 8 uur

3 DAGEN! 3 OPVOERINGEN VAN EEN GROOT
SUPERPROGRAMMA ! !

LILIAN HARVEY
in haar eerste Amerikaansche succesfilm:

m

(MY LILPS BETRAY)

Een vroolijke, muzikale, romantische intrige met een

Europeescli tintje.

'LILIAN HARVEY, bekoorlijk, lieftallig, charmant als

immer, zooals het Europeesche publiek haar kent en

lief heeft, ïn een vroolijke, muzikale, romantische Ope-
rette. Zij kreeg schitterende critieken in de Amerikaan-

sche en Engelsche pers. Ook de Hollandsche pers is

~vol lof over deze amusementsfilm.

Een Operette-Film vol Geest en Humor

ALS 2de HOOFDFILM:

GEORGE O'
IN

Wa

'£&Ê

PU

Groot boeiend, sensationeel filmwerk, met spanning en
Tsoeienden inhoud.

ALS ACTUALITEIT:

POLYGOON GELUIDS-REPORTAGE. Deze buiten-

gewone goed geslaagde opnamen vanaf het Voorhout
te Den Haag tot aan de kerk te Delft toonen U, hoe
het Nederlandsche Volk zijn overleden Vorstin de
laatste eer bewijst.

TOEGANG VOOR ALLE LEEFTIJDEN.

Entree 40— 65— 90— 110— 135 cent plus belasting.

Zondagmiddag half drie Familie-Matinee

Opvoering van

met GEORG O'BRIEN.
Entree 15, 30 en 40 cent, plus belasting.

Woensdag 11 April — 8 uur

REPRISE VAN DE GROOTE SUCCESFILM:

IViaurïce Chevaüer en Jeanette EVJac. Donaid in

ENTREE 25 en 45 CENT PLUS BELASTING.
Plaatsbespreking voor alle voorstellingen in sigaren-

magazijn Eisenhardt, Stationsplein.

IllIUlIHHHIilIHHHIIll
ü GEEN ROOK

mmm •na
GEEN REUK

hebben den jarenlangen strijd tusschen petroleum, gas

en electriciteit glansrijk gewonnen en U kunt thans ns]

voor enkele centen per dag Uw maaltijden gereed ra
krijgen.

[^j

®] Demon bespaart geld
De Huismoeder is in dezen tijd gedwongen op haar gas-

en electriciteitsrekening te bezuinigen; de techniek

brengt uitkomst!

Beschermd voor namaak onder Nederlandsen patent

No. 23684 heeft zij een toestel uitgevonden, dat door
vernuftige constructie de petroleum geheel en al benut.

Deze methode, waardoor een intense hitte ontstaat,

verbruikt slechts 1 deel petroleum op 500 deelen lucht.

Vandaar zijn buitengewone spaarzaamheid.

Geen vergiftig gas, geen dure kolen noodig: petroleum

van enkele centen doet met minder moeite meer en

zelfstandig werk.

Demon bespaart tijd

Door den bijzonderen bouw van den veiligheids-schoor-

steen brandt dit toestel met steeds gelijke vlam, zonder

het te regelen.

Omdat de DEMON zonder pemp of douche brandt,

behoeft men er nimmer op te letten; onnavolgbaar in

het gebruik en grootst mogelijke veiiigheid.Eenvoudig,

licht en sterk van bouw.

Demon bespaart werk
DEMON vergast gewone petroleum en brengt het, met
lucht gemengd, met een absoluut blauwe vlam tot vol-

komen verbranding.

Daarom, geen reuk, geen roet, geen walm: Uw keuken

blijft helder!

Aantrekkelijk en keurig afgewerkt in donkerblauw, ge-

polijst koperen reservoir, brandmantel graphiet af-

werking.

! LITER
P PETROLE

No. 145
Vierkant model m. 30" brander f 8.50

No. 144, rond model m. 30" brander f 5.25

Wo, 146, twee vierkante modellen aaneengebouwd f 17.00

No. 164, twee groote vierkante modellen aaneengebouwd f 24.50

Ho. 161, groot vierkant model (geschikt voor waschketels

met inhoud 30/40 L.) met 60" brander f 13.50

VRAAGT DEMONSTRATIE
zonder verplichting

1%

TELEF- 335
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ZEEUWSCHE EN FRIESCHE

Gekeurd van zware klei

Kerkplein Telefoon 74 Zandvoort



COSTUMIÈRE J. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zanclvoort en de daaronder res-

sortcerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand Maart ingelegd / 14901.04 en terugbetaald

ƒ 39045.71.
I let laatste door dat kantoor uitgegeven boekje

draagt het nummer 6874.

NUTSSPAARBANK TE HAARLEM.
Vergelijkend overzicht over Maart 1934—1933.

Aantal behandcldejiosten 13838 v.j. 12869.

Aantal Inlagen 881 1 v.j. 84/7.

Aantal Terugbetalingen 5Ü21 v.j. 4392.

Ingelegd / 484.580,35 v.j. /' 458.568,95.

Terugbetaald / 596.013,20 v.j. ƒ 445.524,98.

Minder Ingelegd ,/ 211.432,85 v.j. meer ./ 13.043,97.

Aantal nieuwe boekjes: 284 v.j. 19/.

Aantal atbetaalde boekjes: 181 v.j. 162.

Spaarbusjes op 31 Maart 1934 in omloop: 3504.

Geledigd in Maart 1934 busjes met totaal inhoud

I 5973,19.

Aantal verhuurde kluislokctten op 31 Maart 1934 443.

TIEN-JARIG BESTAAN VAN DEN KRING.
Den vierden Aprd was het tien jaar geleden dat de

Kring, reeds sedert jaren aideeling van den Ncdcrland-
schen Protestantenbond, werd opgericht.

A.s. Zondagavond zal dit feit worden herdacht in

een openbare herdenkingssamenkemst in de Brug-

straat, waarbij Ds. N. Padt zal voorgaan.
Maandagavond hoopt men in den meer intiemen

Kring van de leden dit tweede lustrum te vieren.

Nader verzoekt men ons de aandacht daarop te wil-

len vestigen, dat a.s. Zondagmorgen geen Jeugddienst

zal worden gehouden.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Anna, dochter van P. Bol en J. Hagc-

doorn; Pieter, zoon van T. van Duivenbodcn en E. Ko-
ning; Johannes, zoon van M. Barnhorn en A. J. Slen-

ders.
GEHUWD: J. llarteveld en P. Terol; G. Kok en S.

van Duivenbodcn; J. C. Met en E. Paap; E. Paap en
C Molenaar.
ONDERTROUWD: W. C. Paap en R. Corjup.
OVERLEDEN: J. A. Ilcsterman, weduwe van J. W.

Broekcr, oud 62 jaren. I\ J. d'Hont, oud 58 jaren.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. ü. VAN DE& BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engeiberts+.raat 40 — Zandvoort

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 26 tot en met 31 Maart werden 43

Kuipbaden en 301 Douchcbadcn genomen

V.A.R.A. — AFD. ZANDVOORT.
De Zandvoortsche atdeeling van de V.A.R.A belegt

op Maandag 9 April des avonds 8.15 uur in Ons Huis
een buitengewone ledenvergadering.

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN".
Uitslagen van Zondag en Maandag 1 en 2 April.

Schoten—Zeemeeuwen I (H.V.B.-Bcker), 6—1.

D.C.O. I—Zeemeeuwen II, 5—2.

D.C.O. IV—Zeemeeuwen V, 3—3.

V.O.G. I—Zeemeeuwen III, 1—2
Voor Zondag 8 April zijn slechts vastgesteld:

Spaarnestad III—Zeemeeuwen V,10 uur.

Zeemeeuwen Jun.—R.C.H, c Jun., 10 uur.

De overige elftallen zijn vrij.

Holland—Frankrijk wordt gespeeld op Donderdag
10 Mei (Hemelvaartsdag) in het Stadion te Amster-
dam-
Kaarten voor deze wedstrijd kunnen tot uiterlijk

Maandag 9 April worden aangevraagd.
De aanvrage moet vergezeld gaan van het daarvoor

benoodigde bedrag.
Bestuursvergadering op Maandag 9 April des avonds

uur aan het bekende adres.

Voor metsel- en tegelwerk
is G. KEUR en Zn-
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

Dames en Heeren
Wanneer U een fijne smaak hebt
voor het dessin van Uw kleeding,

moet U onze collectie komen zien,

of op aanvraag worden de stalen

en platen U gaarne toegezonden.

Mantelcostumes naar maat vanaf f 32.50
Mantels naar maat f 32.50
Costumes naar maat f 45.

—

J + A. F. ZORN Jr-
Dames- en Heerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a - TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting.

Zondag al om 8 uur 's morgens

VERSCH BROOD
Een ieder die voor 35 et besteedt krijgt weer

1 ons heerlijke cocoskoek voor 5 cent

GEWONE PRIJS 10 CENT.
En neemt XI meteen eens een proef met mijn
heerlijke GEVULDE KOEKEN.

M. ROOD - Haltestraat 35

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

et Us van Kees
Yr&mpi&isa - Strandweg

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas
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HOLLANDIABIOSCOOP
Telef. 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Woensdag 11 April 8 uur

STELLING
REPRISE van de groote SUCCES- FILM

:

Maurice Chevalier en Jeanette Mac. Donald in :

Hij was een arme Kleerma&er~
maar de Celuhhigrie Mara

Ier Wereld!
Een lach was in zijn tart en een lied o P

^^_ zijn lippen, wanr- een schoone Prinses

"LOVE ME TONIGHT

hoon hem zwgen-
"Isn't It Romantic?"

"l'm An Apache"
"Mimi"

CHARLIE CUGGLES. CHARLES BUTTERWOBTH =n MYSNA IOT

ROUBEN MAMOULIAN PRODUCTIE

(j)aramounl^ <j)irfnrp,i

ê

Entree 25 en 45 cent plus belasting
8 Plaatsbespreking in Sigarenmagazijn Eisenhardt, Stationsplein H

L* Blaailboer* Gediplom. Drogist

Haltestraat 46 - TeL 192 - Zandvoort

Speciaal adres voor

r jö Buik- en Breukbanden
' l Steunzolen, Elastieken Kousen,

Rechthouders enz*

Parfumerieën - Chemicaliën

TE HUUR
Ongein. Vrij Benedenhuis

Serre, groote kamer ensuite,
keuken, achtertuin met steenen
schuur. Direct bij zee en station
Huurprijs f6 25 per week. Direct
te aanvaarden. Te bevragen :

Makelaar L. Citroen, Dr.
Smitstraat 12, Zandvoort
Telefoon 344.

Te huur
voor Mei

GEVRAAGD

ZIT-SLAAPKAMER
Omtrek Waterleiding.
Br. lett. Z.K. boekhandel
Lorenz, Zandvoort.

SAMBO EN JOCKO YANn
E™

„
LEEUWJN

A fN AAPdoor G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Terwijl is Sambo aangekomen
Bij 't woonhuis van den directeur;

Brutaalweg sluipt het heerschap binnen,
Van achter door de keukendeur.
De biefstuk, die op 't aanrecht ligt,

Onttrekt zich weldra aan 't gezicht.

Nu sluipt hij langs de trap naar boven,
Waar d'eega van den directeur
Zich, met het oog op een visite,

Bewerkt met poeder en odeur,
Terwijl haar man, voor hij zich scheert,
De zeepkwast met gevoel hanteert.

TE HUUR tot half September,

Groote Fietssnstallin
in het sous-terrain der stichting'

„Ons Huis". Inlichtingen bij den
Conciërge, W. Bol.

JONGE DAME 20 jaar, van
begin Mei te Zandvoort, zou
gaarne in beschaafde

TENNISCLUB
opgenomen willen worden. Br.

ond. no. 195 bij het informatie-
bureau V.V.V. Stationsplein

TE KOOP koperen electnsche

Kaarsenkroon
volledig gemonteerd,
merstraat 14

Haarlem-

Verhuurinrichting van Le'
dikanten, Bedden, Meu-
belen, enz.

Wat er drinker
Brugstraat 17 - Tel. 464

TE KOOP
Tuinbanken z g.a.n , Markies

(4.50 M.), ijskasten, terrastafeltjes

Café-toonbankmet bierpomp en

buffet, ijsvaten met bussen,
scheppen, vormen. Tmnparasol
Zandv. Meubelhal van
Waterdrinker, Brugstr.
1—17—19 - Telef. 464

Gevr. voor 4 volw. pers. (geen
Isrl.)

Gem. kamers met keuken

en gezellig zitje

Duur afhankelijk van prijs. Br.
met uitv. inl. onder lett. X 48
Advertentie Bureau .Rokin 81,
Amsterdam.

Tehuurgevraagd
Zitkamer, 3 slaapk., keuken, v.d.

mnd. Mei-Juni. Br. m. uitv. inl.

en uitersten prijs ond. no. 59165
Bolrek, Amsterdam C.

GEVRAAGD:
NET MEISJE
van half 9—4 uur. Aanmelden:
Mevrouw Kralingen, Erederode-
straat 105

GEVRAAGD teZANDVOORT
voor eerste helft Augustus, een

Gemeub, Huis
bevattende : huiskamer. 3 slaap-
kamers en keuken. Br. met prijs-

opgave ond. lett. A Boekhandel
Nieuwenhuis, Rijssen.

Dames- en Heerenkapsalon

Kappers-echtpaar ZOEKT

Heerenkapzaak
in pacht. Br. ond. no. 191 bur.
Zandvoort's Weekblad

Schilderwerk
GEVRAAGD tegen billijke con-
dities. Br. ond. no. 192 bureau
Zandvoort's Weekblad

GEVRAAGD
Flink agmeisje
zelfstandig kunnende werken en
koken. JLoonf7.— Br. ond. no.
193 bur. Zandvoort's Weekblad

TE HUUR GEVRAAGD:
2 Ongemeub. beneden
kamers met keuken
Br. met prijsopg. ond. no. 194
bur. Zandvooit's Weekblad

TE KOOP:
Prima Heerenrijwiel
merkNed. Kroon met versnelling

en

Kinder Strandwagen
zoo goed als nieuw f 3.

—

Léon, Parallelweg 2 alhier

SPOED
TE KOOP AANGEBODEN

:

Zoo goed als nieuwe

SCHUUR
Zeer geschikt om in te wonen,
met opensl. raampjes. Afmeting
3x2.75 m. met losse sciotten
Prijs f 30.— W. Koper, Hobbe-
mastraat 10. Na 5 uur.

Oude Meubelen en zolder-
opruimingen worden door
3.t ij steeds ingekocht

Waterdrinker
Brugstr. 17—19 - Tel. 464

Openbare

Vrijwillige Verkooping
ZANDVOORT

NOTARIS VAN NIEKERK
te HAARLEM, zal op

Donderdag 12 April 1934

nam. 2 uur in Café „Zomerlust"
Kosterstraat te Zandvoort, Pu-
bliek verkoopen

:

Drie zeer gunstig gelegen huizen
te Zandvoort aan de Koning-
straat nos 47 en 45 en Oos-
terstraat 18, met het eeuwig-
durend erfpachtsrecht van de
grond, totaal groot 431 c.A.

Huur f 1368.— . per jaar

Erfpachtscanon f 51.20 per jaar.

Afz. en in combinaties.
Hypotheek beschikbaar.
Bez. Dinsd. en Dond. 2—

4

Inl. bij ó en Notaris Nieuwe
Grach t hoek Kenaupark Haarlem.

RAADS-VEftGADERIRtt
DER GEMEENTE ZANDVOORT.

(Vervolg van pag. 2 Ie blad.

Strandpacht.
Breedvoerige besprekingen worden gevoerd over de

kwestie Zuidcrbad-Strandpacht.
Nieuwe gezichtspunten worden met gegeven
De heer Geers is voor een verlaging der pachten tot

15 "/o als billijke tegemoetkoming aan de tegenwoor-
dige toestand.
De heer W. Paap steunt dit voorstel, omdat het Zui-

derbad is gebouwd tijdens het loopende contract.
De heer Slegers wijst op het wel veranderen der tijds-

omstandigheden. Toch meent hij, dat met het strand
ook andere pachten en huren herzien dienen te wor-
den en is dus voor een algemecne regeling.
De heer Eltters vindt dat een voorstel, waai van de

gevolgen voor de nieuwe begrooting niet zijn. te over-
zien.

Wethouder Molenaar is er van overtuigd, dat het
Zuiderbad verschillende zaken in de gemeente kapot
maakt en nog kapot zal maken en steunt ook de ver-
laging met 15 °/o.

De heer Geers ziet in de v ele aanvragen om uitstel

een bewijs, dat de tmancieele toestand der strandpach-
ters verre van rooskleurig is en meent, dat maatrege-
len dringend noodzakelijk zijn.

De Voorzitter weerlegt, dat de badcommissie een
strijdeommissie zou zijn. .luist van de andere zijde

dreigt men. Verder geeft hii de verzekering, dat de re-

clame niet meer zoo fanatiek gevoerd zal worden voor
het Zuiderbad.
Zandvoort is zoo gauw geneigd concurrentie te wil-

len weren door protectionistische maatregelen. Dat :o

verkeerd gezien .

Waar voor de nieuwe begrooting toch al /' 40.000 a
ƒ 60.000 gevonden zal moeten worden, acht hij vermin-
dering niet aan. te raden.
De heer Koning meent tusschen de regels van het

rapport van de Badcommissic te kunnen lezen, dat die

Commissie ook de schade door het Zuiderbad gebracht
fi t» Lr r* y\ 4*

Hij stelt voor 10 °/o.

De heer Druijt' wenscht verlaging in de onmiddellijke
omgeving van het Zuiderbad, niet over de geheele linie.

Dat de Badcommissic geen gunstiger oordeel had is de
schuld van de organisatie.
De heer Van Rijnbcrk wijst er op, dat allen onder de

crisisdruk leven en geen losse groepen behandeld kun-
nen worden, te meer niet, daar een scheidingslijn niet

te stellen is.

Het voorstel van de Badcommissie wordt met zeven
stemmen voor en vijf tegen aangenomen.

ASPHALTPAPIER.

Advertenties.
De heer Bolwidt vraagt, waarom De Wegwijzer zoo'n

groot contract van de Bedrijven is gegeven, om recla-

me te maken voor 't gas. Men doet er de ZanJvoortsche
bevolking geen dienst mee en 't is onnoodig uitgegeven
geld in dat blad.
De heer Druijf vindt geen reden tot klachten. De heer

Bolwidt heeft zelf het voorstel gedaan, het contract

met de drukkerspatroons op te heffen en dit zijn nu
de gevolgen er van.
De heer Geers protesteert tegen de bewoording,

waarin de vragen gesteld zijn. Hij vindt er een toon in,

waaruit spijt spreekt, dat een soort propaganda ook
daar niet kan worden doorgevoerd. Ergernis geeft in

de raad het uiten van allerlei verdachtmakingen. Hij

ziet er in een politiek, zooals die gevoerd wordt tegen
het college.

Wethouder Slegers deelt mede, dat aan den laagsten

in schrijver het contract is gegeven. Dat het ergernis

heeft gegeven, is hem onbekend. Wel is het hem be-

kend, dat de schunnige manier, waarop deze aanval

op den katholieken wethouder wordt gevoerd, door ve-

len
De heer Bolwidt meent, dat alle bladen voor de ad-

vertenties niet dezelfde waarde hebben en dat men
daarmee bij de aanbesteding rekening had moeten hou-
den.
Wethouder Molenaar ' gelooft niet aan de ergernis.

Vroeger werd toch ook een aanzienlijk bedrag in Op-
bouw geplaatst en daarop is toch geen aanmerking ge-

maakt.
De heer Druijf bepleit een verdeeling.

Wethouder Slegers zegt overleg toe.

Zuiderbad.
Aan het Zuiderbad zullen verschillende kleine ver-

beteringen worden aangebracht voor rekening van den
pachter van het restaurant. De afvoer uit de cabines,

zandvangputjes en bergplaatsen onder de trappen zul-

len worden aangebracht voor rekening van de ge-

meente.
Op voorstel van den heer Elffers zal de fietsenstal-

ling in eigen beheer geëxploiteerd worden. De direc-

teur heeft dan zeggenschap, waar die nu ontbreekt.

Wethouder Slegers gelooft, dat de taak van den di-

recteur al druk genoeg is, als die zich alleen met de

badafdeeling bemoeit.
Het voorstel van B. en W. om tot openbare verpach-

ting over te gaan. wordt verworpen met zes stemmen
tegen en vijf voor.
De fietsenstalling zal dus in eigen beheer geëxploi-

teerd worden. De krachten kunnen b.v. zijn een vader
en een zoon, waardoor een goed weekgeld gewaarborgd
is

Rondvraag.
Bij de rondvraag heeft de heer Van Rijnbcrk een vijf-

tal vragen en een' extra vraag voor de besloten zitting.

Wethouder Slegers beantwoord de vragen, maar daar

het al ver over tijd is, wordt cle vergadering door den
voorzitter gesloten, daar bijna alle leden cle raadszaal

hebben verlaten.

BOUWARTIKELEN.



RECLAMEWEEK
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Vanaf HEDEN tot en met Zaterdag 14 April bij

52 HALTESTRAAT3 52
Handwerken — Ondergoederen — Wollen en
Katoenen garens — Kousen — Sokken — Hand-
schoenen — Kanten en Bonte Kleedjes — Zak-
doeken — Heeren Overhemden ~ Bretelles enz.

w&a df©s® extra

,,
,

VEILING.

t.UV WdaB Werd in Zomorlust door den ma-kelaar Van Pctcgemten overstaan van notaris Wolzak
geveild het perceel Brederode straat 28
Nieuwe eigenaar werd de heer Uilenburg uit Haar-lem voor de som van ƒ 4900.

WAARSCHUWING.
Niettegenstaande men drie verkeersborden passeerten tusschen een paar paaltjes, die het fietspad afslui-ten moet doorflippen, komt liet nog telkens voor dat

hetsers van Zandvoort ai de Haarlemmerstraat kiezen
Bij het toenemende verkeer wordt er strengere con-
trole uitgeoefend.

Gevolg, dat vele onoplettende wielrijders een bon-
netje op loopen.

NED. VER. TOT BESCHERMING VAN DIEREN.De afdeeling Zandvoort van bovengenoemde ver. zal
Dinsdag 17 April a.s. een Algcmeene Ledenvergadering
houden m caié „Suisse", Haltestraat. Aanvang '8 uur.
De Agenda luidt: 1. Opening door den voorzitter.

2. Jaarverslag secretaris. 3. Jaarverslag penningmecste-
rtssc. 4. Verkiezing bestuursleden. 5. Rondvraag.

LIEFDADIGHEIDSCONCERT O.H. MANNEN-
KOOR.

O.H. Mannenkoor onder leiding van den heer Karel
Böhne zal in Groot Badhuis een concert geven ten bate
van het T.B.C, fonds van O.H. Ook de bekroonde num-
mers van het laatste concours zullen ten gehoore wor-
den gebracht.
Het Kinderkoer zal vooi 't eerst onder leiding van

den heer Bóhne optreden.

9*

GELDKISTEN

MONOPOLE-MENU.
Zaterdag, 7 April a.s. wordt in ons gebouw een groo-

te Lictdadigheidsfeestavond gegeven door de Neutrale
Jeugd-, Sport- en Speeltuinverceniging Willen is Kun-
nen! Medewerking aan dezen avond wordt verleend
door de Tooncelclub Willen is Kunnen — De Opera-
verceniging Zandvoort en het Haarl. Symphonic-orkest
Eutcrpe. Na afloop is er een groot bal onder leiding
van den bekenden dansleidcr J. Stol Jr. terwijl hieraan
hun medewerking nog verlecncn de Zandvoortschc Vis-
schers.
Tusschen verschillende bedrijven zullen mevr. Heer-

ding—Wolft, viool en de heer van Tol,, piano eenige
solo's uit\oeien.

Gezien de uitgebreidheid van het programma raden
we gaarne een ieder aan dezen avond te bezoeken, die

zeer zeker „elck wat wils" biedt!

Maandag 9 April a.s. belooft weer een hoogtepunt te

worden voor Zandvoort, op tooneelgebied, n.1. de op-
voering van het bekende tooneelwerk „Het Chineesche
Landhuis" door de N. V. Amstcrciamsche Tooneel-
vcreenisjing, onder leiding van Albert van Dalsum,
waarin deze acteur zelf de hoofdrol vervult. Deze op-
voering, die in de grootste steden van ons land nóg als

een e\ encment wordt beschouwd, en die er nog immer
uit\erkochte zalen behaalt, moogt gij tooncellietheb-

bers in Zandvoort zeer zeker niet verzuimen, te gaan
bezoeken. Maandag 9 April a.s... . Monopole houdt
hare deuren wijd voor U geopend. .

Zaterdag 14 April a.s. geeft het Licfdadighcidstoo-

ncel onder leiding van den heer W. Raueh een enkele
opvoering van het tooncelstuk „Haar andere man", ten

bate van het T.B.C-.fonds van Onderling Hulpbetoon,
Zandvoort. Hoewel de opvoering ongetwijfeld interes-

sant belooft te worden en er vele bekenden te Zand-
voort hun medewerking aan verlecncn, hopen we van
harte op een dubbel groot bezoek, gezien het doel, d ït

wordt beoogd. Reserveert Uw Zaterdag dus reeds nu,

en U bezorgt niet slechts U/.elt, maar ook anderen een

pleizierigen avond .

(Adv.)

De terste zanuv, papi
voorziet U van alle benoodigdheden

voor de Schoonmaak ! !

!

BE1IANGSELPAPIEREN, per rol vanaf .... 6 et

KASTPAPIER, per rol vanai 10 et

KASTRANDJES, per dozijn 10 et

PUNAISES, 4 doosjes voor 10 et

Tevens Winkelzakkcn, Toonbankrollen, Erzats, Perka-

ment enz. enz.

SWALUESTRAAT 4 — TELEFOON407

Slaapkamermatten 59 et

Fa, TH. PASVEER
HALTESTRAAT 37

Telefoon 311

Slaapkamerkleedjss

89 cent.

Slaapkamermaljes
32 cent.

P J3d }3 ££ SJadOO^SODO^

LEN op e§&; F i i

en natuurlijk op. een

33

Prijs: f37.— - f39.50

Simplex Cycloïde f 57T.- f 59.50

alle soorten Rijwielonderdeelexi- en Banden in

groote voorraad bij

RIJWIELHANDEL — v. QSTADESTRAAT 3

Het aangewezen adres voor. betrouwbare en
vakkundige Reparatiën.

Voorjaars prijzen

Belg. 20/30 en 30/50 f 2.00 |

Holl. 20/30 en 30/50 f L90

Anthr ;t IV f. I.50

WALES 1ste soort

20/30 30/50 f 2.80

2e soort 20/30 30/50 f 2.60

EIERKOLEN f 1.30

andvoortscfie Brandstö

Kantoor: DIACOMEHUISSTR. I - Posigiro 98209

BESTEL-ADRESSEN :

ML Hollenberg
Diaconiehuisstraat 1

Telefeon 157

BENTVELD-AERDESMHOUT
H. VAN DER W1E1J voorheen Wed. J. Kapteijn

Zandv.laan 319 — Telefoon 26099 (net Haarlem)

Jb. v. Duivenboden

Haltestr. 45, Tel. 327

Model Fijn-strij kinrichting

„De Lelie"
HALTESTRAAT 58 — ZANDVOORT

Overhemden
Boorden
Manchetten,
Vesten

25-30, et

. 8-10 et

p.p. 12 et

. . 40 et

Smokinghemden 35 et
Jassen . . 30-40 et
Blouses . . 30-40 et

Japonnen , 50-60 et

Uw goederen worden bij ons GESTREKEN en niet ge-
perst, dus geen breken van boorden en jassen.

Speciaal in het opmaken van
fijne Dames- en Beerenwasschen

Krimpen of verkleuren uitgesloten.
Mevrouw dat is iets wat U 'zoekt.

. M. LAVERTU—MEULMAN.

VOLKSONDERWIJS.
In Monopole heeft de Zandvoortschc Afdeeling van

Volksonderwijs een propaganda feestavond gehouden.
De tooneelvereeniging Phoenix verleende daarbij haar
medewerking door haar sucecsstuk: Het lied van alle
tijden op de planken te brengen.
De heer Thijsse was aangekondigd als spreker van

het propagandwoord. Het onderwerp zou zijn: Het be-
ginsel van. de Openbare School.
De heer Thijsse was aangekondigd als spreker van

werd door den heer Hofstra nu overgenomen.
De heer Hofstra heeft zich op vergaderingen reeds

meer doen hooren als een bijzondere voorstander van
openbaar onderwijs.
Ook deze avond was de behandeling van het onder-

werp hem weer ten volle toevertrouwd.
Op overtuigende wijze schetste hij bet groote begin-

sel van de Openbare School. Recht toekennend aan
de bijzondere scholen, zoo daar de keuze der ouders uit
beginsel was gemaakt.
De Bijzondere School bleef echter altijd een particu-

lier karakter dragen, daar zij slechts toegankelijk was
voor enkele leerlingen.
De Openbare School, onder toezicht van de Regee-

ring, die alle waarborgen verzekert.
Daardoor is de Openbare School een 'opvoedingsinsti-

tuut, dat leidt naar nationale eenheid.
De voorstanders van het Bijzonder Onderwijs willen

daarbij splitsing, omdat ze de eenheid zien- als een on-
natiuiurlijke eenheid.
En juist de moraal, die bij het Bijzonder Onderwijs,

steunend op «roote algernecne Christelijke moraal.
De voorstanders, van het Openbaar Onderwijs stol-

len voorop, dat die verscheidenheid niet tot uiting
moet komen bij het kind, in de school. Daar wordt ge-
rekend op de gezinsopvoeding, dat die zich. met vol-
doende rechten zal laten gelden.
Het grootste nadeel van de groote vrijheid is wel dat

splitsing na splitsing leidt tot versnippering. Dat voor-
al jonge kinderen de redenen niet kunnen begrijpen en
deardoor veel verloren gaat van wat men dacht te kun-
nen bereiken.
Met: Het lied van. alle tijden had Phoenix weer een

succes.
We beweren niet te stout, als we als onze meening

j-eggen, dat zeer velen vooral ook om het spel van
Phoenix gekomen waren.
Ook deze bezoekers van Monopole werden niet te-

leurgesteld en Phoenix oogstte een welverdiend ap-
plaus.
Enkele foutjes ,die bij de eerste opvoering hadden

gestoord, waren nu weggenomen, wat aan het spel van
allen ten goede kwam.
Aan 't slot bood de heer Hofstra namens Volksonder-

wijs bloemen aan, die mede een hulde waren ^an het
publiek.
Er was een zeer groote opkomst, een levendige be-

langstelling, zoodat deze avond in alle opzichten ge-

slaagd genoemd kan worden en aan het doel dat Volks-
onderwijs zich heeft gesteld zeker heeft beantwoord.
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BORSTELWERK

ki

KIEZERSLIJST.
De vastgestelde kiezerslijst, die geldig is tot L April

1935, ligt ter gemeente secretarie ter inzage en is tegen
betaling der kosten in -afschrift verkrijgbaar gesteld.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HüRVORMDE KERK.
y^jndag 8 April v.m. 10 uur. Ds. D. TROMP,

n.m.' 6.30 uur: JEUGDDIENST.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERK,
Brederodestraat 31.

Zondag 8 April v.m .10 uar: Ds. P. v.d. VLOED.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 8 April v.m. 10 aar: Ds. N. A. WAANING.
n.m. 5 uur: Dezelfde. Caj. Zondag 33,

ZANDV. KL&ING „GODSDIENSTIG.LEVEN".
Afdeeling. van den Ned. Protestantenbond-

Brugstraat 15.

Zondaa 8 April v.m. TO.30 uur: Geen Dienst.
n.m. 8 uur Herdcnkingssamcnkomsv 10-jari^, bestaan
v.d. Kring... Voorganger Ds. N. PADT.

KINDERDIENSTEN.
12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Be-wcaa-rschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.

Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof.

Maaiidag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7- uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter 'eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor d,e dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. 1SR. GEMEENTE, Dr. Metzfierstraat. <

"

Vrijdag 13 April Middagdicnst 6 uur
-Zaterdag 14 April Einde v.d. Sabbath 7.41 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iedcren Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg,
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Verpachting Parkeerterreinen

Burgemeester en Wethouders van ZAND-
VOORT vragen

INSCHRIJVINGEN
voor het

pachten tier parkeerterreinen

Voorwaarden verkrijgbaar ter secretarie da-
gelijks van 9— 1 uur. Inschrijvingen in te

leveren

UITERLIJK OP 13 APRIL 1934

TE KOOP:

A II T O t in prima staat*

merk Donner Sedel f 150
H. Dames, Jan Steenstraat 1

Biedt zich aan:

Dames- en Heeren-Kleermake
voor alle voorkomende werkzaamheden
STALEN voor Dames en Heeren
— worden gaarne toegezonden —

H. LÜIJTE Jr.
21 PA KVE LDSTRA AT 21

TE KOOP:
Dames- en Heerenrijwiel
ZOO GOED ALS NIEUW f 15.- per stuk

Engelsche Tryumphmotor
LOOPT PRIIWAf 155.-

HL Dames - Jan Steenstraat 1

TE KOOP:

wegens plaatsgebrek.
N. ASSEIMDELFT, Frederikslaan, Hillegom.

CABARETAVOND MAISON BETSY.
Er is op Zandvoort iets nieuws gepresteerd op het

gebied van reclame.
Maison Betsy heeft in Monopole een feestavond ge-

organiseerd, die in alle opzichten geslaagd is.

Het was een verrassing bij het opengaan van het
doek de schitterend ingerichte kapsalon te zien op het
tooneel.
De heer Scherf, die als artist op de planken meer en

meer de aandacht trekt, heeft het zakelijk deel van het
program geheel verwerkt in een klucht: De jaloersche
echtgenoot. Hij is daarin uitstekend geslaagd, wat wij
konden constateeren uit den bijval van het publiek.
De heer De Vos deed zich kennen als beschaafd hu-

morist, die op onderhoudende wijze als conferencier
de goede feeststemming er in wist te brengen en ook
te houden .

Geen oogenblik kreeg het publiek de gelegenheid
zich te vervelen. Trouwens, daar waren de gasten ook
niet voor gekomen.
Maar hoe hoog de verwachtingen ook gesteld waren

voor deze avond, er is ten volle aan beantwoord. Dat
getuigde ook het gezellige bal onder leiding van den
heer Stol.

Het geheel was een goed geslaagde avond, die aan
allen een prettige herinnering zal nalaten.

IJzerhandel „Centrum"
GORDIJNROEDEN.

OPVOERING: HET CHINEESCHE LANDHUIS
Hoewel in het Monopole Menu reeds bovenstaande

opvoering is aangekondigd, willen wij er toch nog iets

bijvoegen.
Dat Zandvoort zoo iets te beurt valt om zoo'n stuk

te zien, mag zeker niemand voorbij laten gaan. De
naam van de bekende acteur, Albert van Dalsum, die
de' hoofdrol vervult, zegt reeds genoeg.
Als Yuan Sing geeft hij een schitterende uitbeelding

en zal het stuk verder ieder tot het laatste moment in

spanning houden.

DANSEN IN MONOPOLE.
Even vestigen wij de aandacht op de Zondagmidda-

gen in Monopole, waar het gezellig dansen is.

GARAGE STATIONSPLEIN

Algem. Automobielbedrijf

PAEFER &0ERLAOEN
Telefoon 340 Zandvoort

DAG en WACHT Geopend
Taxi's — Luxe Wagens

Nu moet U toeren met onze keurige 6—7

persoons Auto's. — U geniet dubbel ! !

Tevens hebben wij eenige in prima conditie

verkeerende wagens te huur, zonder

chauffeur, — Deze wagens echter, loopen

WIET mede in ons EIGEN BEDRIJF.

REPARATIES ONDER GARANTIE
VLUG BILLIJK

MONOPOLE Stationsplein, Tel. 40

ZATERDAG 7 APRIL A.S. AANVANG 8 UUR

Ten bate der Speeltuinver. „WILLEN IS KUNNEN"
Met medewerking van DRIE VEREENIGINGEN

o.a.: Eigen Tooncelclub „Willen is Kunnen".

De Zandvoortsche Opera-Verccniging zingt tragmen-

tcn uit „Faust".

IlaarlcmV Symphonic-Orkcst „Eulerpe".

Na afloop attractie BAL
tot 3 uur, onder leiding van den

heer J. STOL Jr.

IVIuziek Zandvoortsche Visschers

ENTREE: Slechts 50 cents, plus rechten.

Plaatsbespreken Zaterdag van 2-4 aan de Kassa

liBMi^tasat^sKEatwgH^fflMiffl^^

SCHOOLPLEIN hoek Wii-LEJVSSTRAAT

is de Zaak voor Zandvoort
Deze week groote reclame in kousen en sokken

Onze bekende fil d'écosse met zijde

Dameskousen, 38 et., per 2 paar ƒ 0.70

Pracht Zijden Dames kousen, 58 et; 2 paar „ 1.00

Onze bekende Zijden Dames kousen van 98 et

nu 85 et; per 2 paar „ 1.60

Dubbele geweven Zijden Dames kousen, uiterst

rekbaar f 1.35; 2 paar „ 2.50

Alle soorten Dames en Kindersokjes.
Kinderkousen, per paar vanaf ,.

Heerensokken, vanaf 14 et; 2 paar .... ,.

Pracht Sokken. Macco 28 et; per 4 paar ..

Fil d'écosse Heeren Sokken, alle kleuren ,

per 2 paar ƒ 0.65.

Kinder fil d'écosse Onderjurkjes, vanaf ,

Bijpassende Directoires ,

Dames Zijden Hemd m. bijpassende Directoires

iets moois ƒ 2.29.

Prima Zijden Dames Onderjurken, de nieuwste
kleuren, vanaf „ 1,29

Directoires, bijpassend „ 0.85

Ontvangen de nieuwste Dames Pullovers en
Blouses.

Pracht Dames Rokken, alle maten, in prima
wollen stof „ 2.95

BIJ ONS SLAAGT U ALTIJD!!!

0.15
0.25

1.00
0.36

0.49
0.24

j||!l!llIl!Il!IIIUIlllIIIHllllll!IUIIlilllllilIHIi illlllt

| ten bate van het Diaconessenhuis j

1 te Haarlem, die uitgesteld is ge- |

1 worden door het overlijden van H.M. |

| de Koningin-Moeder is nu bepaald |

| op DINSDAG 10, WOENSDAG II
|

I en DONDERDAG 12 APRIL a.s. |

| De Bazar is geopend: j

1 Dinsdag van 2—5.30 en van 7.30—10 uur. g

| Woensdag van 10.30-12; 2—5.30 en van 7.30-10. |
1 Donderdag van 10.30—12 en van 2—5 uur, 1

g daarna sluiting. f|

W Wij hopen, dat de groote sympathie die wij alom g
a mogen ondervinden zich zal uiten in een zeer tal- 1

J rijk bezoek aan deze mooie bazar, waar ieder p
H kan vinden wat hij zoekt. g

| HET BAZAR-COMITE. |
^UHiiirini[iHUiiiiuuiiii!iinuui[iiniuuitUiiHmHiiii:uHMUuifiiEitnmiuin!n;iHnntnnsmniuriiiEu:;ntiiitiuiuini]in^

Keukentafels J 1.78

Sterke Trappen, per trede 0.25

Sterke Waschborden ,/ 0.48

Stoelzittings , 0.24

Deurplaten 0.10

Tafelzeil, per el „ 0,48

Kastzeil, per el , 0.16

Spatzeiltjes „ 0.32

Boodschapmandjes „ 0.38

Ronde mandjes „ 0.29

Stofdoek mandjes , 0.25

Sterke Matklopper , 0.25

ZEEMLEERLAPPEN
34 — 59 — 89 — 98 et.

Fa, TH. PASVEER
Haltestraat 37 — — Telefoon 311

1 Van Ostadestraat 1

Speciale Reparatie-inrichting

STALL8NG VOOR AUTO'S

Benzine - Olie - Banden

m
Alle reparaties

worden vakkundig uitgevoerd

en onder garantie afgeleverd

Kerkstraat 21 Te!eioon 121

Vanaf HEDEN verkrijgbaar:

AMERIK. GEROOKTE ZALM, per ons J 0.55

HOLL. GEROOKTE ZALM, p. ons ./ 1.10

Alles wordt machinaal gesneden.

Het kleinste maar fijnste bedrijf ter plaatse.

DE MEID.
Mevr. Esther de Boer van Rijk heeft een bijzondere

voorkeur voor ons baddorp.
Nu bracht ze in Monopole haar duizendste: De Meid.
Die bijzondere voorkeur \ erw ondert ons niet, want

Zandvoort heett zich voor deze begaafdste van onze
artistcn steeds getoond een spontaan publiek te bezit-

ten. Het was dan ook te verwachten, dat ook ditmaal
aan deze geniaalste der vcrtolksters voor de duizend-
ste maal een bijzondere aandacht geschonken zou wor-
den.
Want wie, die haar reeds eerder mocht gezien heb-

ben in de rol van de meid, zou haar niet gaarne nog
eens terugzien.
Terugzien, om te genieten van het geraffineerde,

maar om daarnaast toch met innig medelijden mee te

leven met het arme mevrouwtje, haar slachtoffer.

De wreedheid van het leven, waarvan de ontaganist
ons tot ons beter ik brenot.
Mevr. De Boer van Rijk leidt dit spel geheel. Zij

draagt het, zij houdt het vast en brengt door haar schit-

terend spel, dat eerbied en ontzag afdwingt een slot-

moment, dat nooit vergeten kan worden.
Zij werkt op haar medespelsters en medespelers, als

door begeestering in en zoo bracht het publiek, meege-
sleept door de uitbeelding van het werkelijke tooneel
haar een applaus, dat telkens en telkens vernieuwd,
een huldigende ovatie werd en werden haar eenige
bloemstukken van de directie Monopole en vereerders
aangeboden.

Zij, die kleine figuur op het tooneel. zij trekt allen

en alles tot zich.

De medespelers behoorden tot de beste krachten uit

de tooneelwereld: Van der Poll, mevr. De Vries—de
Boer, Lize v.d. Poll—Ramakers, Wiesjc Bouwmeester.
Daardoor werd het een buitengewone avond in Mo-

nopole, waarvan het publiek een dankbaar gebruik
heeft gemaakt.

MEDEDEELING.
Enkele verslagen moeten wegens plaatsgebrek tot

onzen spijt een weck uitgesteld worden.
DE UITGEVER.

J5«

Directie

5

W.V. Amst. Tooneelvereeniging

v. DALSUSV! & DEFRESWE
Stadsschouwburg - A'dam

Aa n v a n

Spel in 3 bedrijven van OSMOND en GORBET

Regie: A. VAN DALSUM

in zijn bekende ro! van Yuan Sing

PRIJZEN: ƒ 1.50—1.25—1.00—0.75 PLUS RECHTEN.
Voorverkoop vanaf heden per telefoon en aan de cass^

pp 8 en 9 April van 2—4 uur.



Verkooplokaat HENK LESSING
BURG. ENGELBERTSSTRAAT

Voor de komende VEILIMGEN kunnen
nu reeds goederen worden ingebracht,

des gewenscht gehaalt.
Een groote partij Nette bedden uit de hand te koop

Hoogeweg 27 ~ Telefoon 190
(Boven Koning's Bakkerij)

DE AUTO MAAKT DE MAN.
Dit zuu tic variant kunnen zijn van het bekende

spreekwoord. Maar dan zou de verandering toch ver-
der doorgetrokken moeten worden n.1. tot 'het meisje,
Lilian I Iarvey, die als Lily Watter haar best doet als
zangeres in een volkscafé heeft geen succes.
Totdat toevallig de chauffeur' van den koning, die

zich de groote indruk, die zijn auto maakt, als werke-
lijke eigenaar laat welgevallen, zich over haar ontfermt.
lm als 't niet in de film was, dan zou het droevig

kunnen stemmen, maar nu is haar carrière gemaakt.
Nu heeft ze in eens wel talent, nu kan ze wel zingen.

Nu wordt ze gevierd, hoewel alles zich schikt buiten
het slachtoffer om.
En 't slot?
Wel natuurlijk goed. Zelfs oliebronnen kunnen in-

staat zijn een bcgrooting en een huwelijk sluitend te
maken.

Als bijzonderheid vermelden we nog, dat: De 200
P.K. van Zijne Majesteit de eerste Amerikaansche film
is, waarin Lilian 1 iarvey een hoofdrol vervult en dat
haar liedjes, hierbij gezongen, een wereldsucces heb-
ben gehad.

Iedereen kent ze, dus onze lezers ook.
Het tweede hootdnummer zorgt voor spanning. Het

verplaatst ons in de Texaslaudcn. Cowboys zijn de hel-
den en de gemaskerde ruiter is de hoofdfiguur in dit
wilde avonturenlint.
Van beyin tot eind brengt het spanning van de ge-

lijknamige roman van Zane Grcy op het doek. Het
brengt het oude Westen met nieuwe klanken op het
filmdoek en bouwt daaruit een avonturenroman met
de wildste sensatie door het geheimzinnige, zooals al-
leen het verre Westen dat bieden kan.
Het bijprogramma geeft een goede keuze door afwis-

seling der nieuws- en attractienummers.

POPULAIRE FILMAVOND.
Voor de populaire filmavond, die de Hollandia Bios-

coop Woensdag 11 April a.s. in het gebouw Centraal
organiseert, is een bijzonder gelukkig hoofdnummer ge-
kozen.
Lovc me tonight met Maurice Chevalier en Jeannettc

Mac Donald in de hoofdrollen. Het is 'n klucht, die wel
de lachspieren in beweging zal kunnen brengen.
Want dankbaarder onderwerp voor een lachfilm is

er bijna niet te bedenken, dan de volhoudende schuld-
eischcr.
Dat hierbij malle situaties ontstaan, zal juist het pu-

bliek voldoen, want leedvermaak geeft nu eenmaal af-
leidende vreugde.
Maar al verbeeldt Maurice Chevalier in dit lint een

ridder van de naald te zijn, hij handhaaft 2ijn oude
roem als ridder in de liefde en behaalt dus tot slot zijn
sprookjesoverwinning: de prinses.

5!

DAKLEER.

VEREENIGING „DIERENHULP".
Op 18 April houdt de Vereen. „Dierenhulp" haar

jaarfeest in gebouw Centraal Stationsplein.
Kees Pruis en zijn gezelschap zal dezen avond stem-

ming brengen. Dat de avond zal slagen waarborgt de
naam Kees Pruis. Het program van het gezelschap ver-
meldt o.a. de opvoering van een één-acter.
De avond wordt met het traditioneele bal gesloten.
Op dezen avond zal Mevr. Rijndcrs—Schouten, de

Voorzitster der vereeniging gehuldigd worden. Hier-
voor heeft zich een comité gevormd, bestaande uit be-
kende dierenvrienden, die van zeer nabij weten, wit
mevr. Rijnders—Schouten beteekent voor de Vereen.
Dierenhulp. Deze huldiging is speciaal bedoeld als blijk

van de bewondering over en het vertrouwen in het
werk van de Voorzitster.

AMSTERDAMSCH KAMPIOENSCHAP DANSEN.
Op de door Dansinstituut Li Corboni te Amsterdam

uitgeschreven wedstrijd wisten onze plaatsgenooten
Mej. Bleesing en de heer Petrovitch als leerlingen van
bovengenoemd instituut een 3e prijs in de afdeeling
Foxtrot, Waltzer en Tango te behalen.

JAARVERGADERING KUNST NA ARBEID.
De zangvereeniging Kunst na Arbeid zal haar jaar-

feest houden in Centraal op 7 April a.s. Het program-
ma voor dezen avond is uitstekend verzorgd. Het bal
staat onder leiding van den heer Frans Du Mee.

INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING
In een bijeenkomst, die op 17 April a.s. zal worden

gehouden, zal als spreker optreden de hoofdbestuurder
van het Instituut C. A. 't Hart: met het onderwerp:
Floe was Rood Weenen, toegelicht met lichtbeelden.
Een interessant onderwerp in dezen tijd!

Speciale prijzen

Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen

Goudlijn Eetserviezen . . .

Goudlijn Ontbijtserviczen . .

Goudlijn Theeserviezen . .

Goudlijn borden, diep en plat

Goudlijn Dessert bordjes, 6 st.

Crème Eetserviezen . . .

Crème Ontbijt serviezen . .

Crème Theeserviezen . . .

Crème Dekschalen ....
Goudlijn Koffiepot, groot . .

Goudlijn Kop en Schotels . .

ZIET DE ETALAGE.

ƒ 8.75

„ 5.48

„ 3.48

„ 0.29

„ 0.78

„ 6.89

„ 2.39

„ 3.35

„ 0.69

„ 0.98

„ 0.18

Fa. TH. PASVEER
Haltestraat 37 — Telefoon 311

Neemt proef met onze buitengewone
kwaliteit gekookte Rookworst

a 10 cent per ons.
BOTERHAMWORST 12 et
PLOCKWORST 16 et

TONGENWORST 15 et

ONTBIJTSPEK 12 et
PAARDEN ROOKVLEESCH 16 et

OSSEN ROOKVLEESCFI 18 et

LEVERWORST 8 et

Verder Berliner, Bacon, Smeerworst. Leverkaas,
Lever, Rosbief.

Corned Bief, per ons 10 et

Gedroogde appeltjes, per pond 3272 et

Pruimen, per pond 29 et

10 groote Versche Eieren 25 et
Roomboter per pond 85 et

#. J. ë€ fi O T T E R
HALTESTRAAT 36

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat !5 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur ofte koop*

IS TOCH VOORDEELIGER
Zoowel voor MANUFACTUREN als

HEEREN M0D E-ARTiKELEN
Hoeden, afgesneden rand vanaf ƒ 1.50
Petten, groote sorteering, uitsluitend Hollandsen
fabrikaat, met rubber klep, vanaf ƒ 0.49
Pracht sorteering Overhemden o.a. Withemd met
zijden borst, vanaf ƒ 1.25

Boorden, Semi Soft, vanaf ƒ 0.14
Geheel zijden Polo Shirt met lange mouwen,
mansmaat, alleen bij ons ƒ 1.79

.Groote sorteering werkmansgoederen.
Grijze jasjes ƒ 1.65
Kaki Hemden, prima ƒ 0.98

Manchester Broeken, vanaf ƒ 1.95

Koopt bij ons Uw sokken, v.a. 2 paar voor ƒ 0.25
Wij hebben aangekocht een pracht partij onge-
regelde Manufacturen: o. a.

Matzijden Kousen ƒ 0.49
en Zijden Directoires vanaf ƒ 0.29 enz. enz. enz.

Deze artikelen zijn niet geëtaleerd, maar kunt U
binnen vrijblijvend bezichtigen.

DOET UW VOORDEEL en koopt in de _

Goedkoope Amsterdamsche Winkel 1
10 STATIONSSTRAAT 10

Het kost minder bij G*A*W*
Bij aankoop van ƒ 1-
zakdoek Cadeau.

een prima heeren Robusta

AARZEL NIET

Dit is mijn nieuwste Guldens Reclame

3 pond Osselappen ƒ1.—
3 pond Gehakt, half pond Reuzel f 1.

—

2 pond Osselappen, 1 pond gedraaid Vet ,, 1.

—

2 pond Osselappen en 1 pond Gehakt .

.

„ 1.

—

2 pond Varkenscarbonade, 1 pd. Reuzel „ 1.

—

3 pond Varkenscarbonade ,, 1.

—

3 pond Riblappcn „ 1.40

3 pond Rosbief ,, 1.40

3 pond Rolladc „ 1.35

4 pond Osscvet (gedraaid) „ 1.20

3 pond Muis , 1.50

3 pond Varkcnsfricandeau „ 1.25

3 pond Varkcnsrolladc 1.10

3 pond Varkenslappen „ 1.10

3 pond Ribkarbonade , „ 1.10

KOOP WAT GOEDS
EN BIJ VAN ELDIK
ELDIK AAN DE KOP ALS ALTIJD!!

Onze kwaliteit blijft onverandert „EERSTE".
3 pond Haas en Fijne Rib Karb. . . „ 1.20

Lamslappen „ 0.35

3 pond Lamsvleesch „ 0.60

Lamsbout ,, 0.50

^amscarbonade, vanaf „ 0,30

Een half pond Gebraden Rosbief „ 0.30

Een half pond Gcbr. Varkensfricandeau ,, 0.30

Biefstuk 0.70

viblappen „ 0,50

Lende Lappen 0.50

Borst „ 0.45

Zoolang de voorr. strekt: Kalfstongen, 1 kwartje.

UITSLUITEND CONTANT AFGEHAALD.

HET ADRES
VOOR

Eerste Klas REPARATIES
AAN UW

UURWERK — HORLOGE
IS EN BLIJFT

IB §WÏ $% WxL i
Ook levering van NIEUW Goud- en

Zilverwerk. — Alles onder garantie

Uög" PAKVELDSTRAAT 8—10

H. VAN ELDIK - TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat). =

PLAN NOORD WORDT NIEUW ZANDVOORT?
Destijds is er sprake geweest, dat Onderling Hulp-

betoon goedkoope middenstandswoningen zou gaan
bouwen op Plan Noord.
Men vond de uitvoering van het plan voor de geld-

middelen van O.H. te gewaagd.
Ook geloofde men niet, dat de huurprijs der wonin-

gen op vijf gulden gesteld kon worden, rekening hou-
dend met de bouwkosten.
Thans wordt ons medegedeeld, dat de toen bedoelde

gronden, waarvan ook gezegd werd, dat de gemeente
nog een deel in eigendom had, door den makelaar W.
Paap verkocht zijn aan een eigenbouwer.
Er zullen tachtig woningen op gebouwd worden. En

hoewel het aantal kamers een meer is, dan in het O.H.
ontwerp, zal de huurprijs per woning ongeveer ƒ 5.

—

bedragen.
Voor de vakmenschen een mooie karwei, om weer

eens gcruimen tijd werk te vinden.

BLOEMPJESDAG VAN O. H.
Een der eerste bloempjcsdagen die dit jaar op ons

baddorp gehouden zullen worden, is voor de Emma-
bloem geweest.
En het goede doel, de t.b.c. bestrijding en de naam van
O. II. zeggen voor een bloempjesdag als deze reeds vol-
doende, dan dat nog cenige verdere aanbeveling noodig
zou zijn.

Dat blijkt, ook uit de vele Emmabloempjcs, die we
op de twee Paaschdagen overal zagen dragen.
Inwoners natuurlijk, maar ook onze gasten, die op

die dagen langer of korter vertoeven.
Dat is een teeken dat prettig stemt. Er blijkt een

waardeering uit voor het groote werk van O.H. en een
meeleven niet de Zandvoortcrs, die naast die waardee-
ring ook steun ontvangen in hun strijd tegen de groote
Icvensvernieler.
Verheugend was het ook, dat zoovele ouderen zich

thans weer eens hadden aangemeld om de moeilijke
taak van collectrice te vervullen en allen komt zonder
onderscheid een woord van lof toe voor de toewijden-
de opoffering, deze dag getoond.
De totaalopbrengst was ƒ 387,90, een mooi bedrag en

een resultaat, dat allen tot tevredenheid zal stemmen.

„Centrum"
GORDIJNRINGEN.

JAARFEEST IMMANUEL.
Dat de zangvereeniging Immanuël haar goede plaats

inneemt onder de Zandvcortsche zangvereenigingen,
werd bewezen door de groote belangstelling, die er

voor het jaarfeest bestond.
De groote zaal van Ons Huis was tot het laatste

plaatsje bezet.
Het was dan ook zeker een prettige taak van den

voorzitter, den heer W Bol, om tot die allen het ope-
ningswoord te mogen spreken.

Hij herinnerde aan de goede verstandhouding, die

een bijzonder kenmerk is van de vereeniging Immanuël.
Ook herinnerde hij er aan, dat nu weer het jaarfeest

gevierd kón worden in Ons Huis.
Treffend was zijn gedachte, gewijd aan de zieke le-

den, die deze avond verhinderd waren aanwezig te zijn.

De heer E. LI. Kerkhoven toonde wat goede leiding

bij muzikale kennis tot stand kan brengen door de zang
nummers, die hij door koor liet vertolken.
Een fijne nuanccering vonden wij in: De Nacht van

Schub ert.

Dol amuseerden zich de gasten van Immanuël met
de klucht: Het trouwlustige klaverblad.
Hoewel er enkele nieuwelingen op de planken ston-

den, werd het guitige stuk in het vereischte vlotte tem-

po gespeeld.
Bijzonder vermelden we mevr. Van der Mije—Kesler

en mevr. Kraaijenoord en de heeren W. Bol en C. van
der Mije, een extra vermelding verdient mevr. De Jong-

Keur voor haar travesti vertolking.

Mevr. Van der Mije—Van der Zee bood als bewijs

van de dankbaarheid van het publiek bloemen aan, om
de dames te huldigen voor hun spel.

Over deze zeer gezellige en zoo uitmuntend geslaag-

de avond zal door hen, die daarvan meegenoten heb-

ben, nog dagenlang gesproken worden.

NIEUWE MODEL FIJN STRIJK INRICHTING.
In perceel Haltestraat 58 is een nieuwe Strijkinrich-

ting gevestigd, genaamd „de Lelie". Door goed werk te

leveren tegen billijken prijs hopen zij zich in Zandvoort
een plaats naast de bestaande inrichtingen te verove-

ren en verwijzen wij voor verdere bijzonderheden naar

de advertentie in dit blad.

EEN GOEDE VERBETERING.
De boomen langs de Haarlemmerstraat nemen een

groot deel in beslag van het fietspad.

Vooral door de schuine stand van de takken gaf dit

fietspad gevaar als men onvoorzichtig was.
Een goede verbetering is nu tot stand gekomen. Van

het zeer breede trotoir heeft men een strook afgeno-

men. Deze strook komt het tegelpad ten goede.

Als wielrijders nu 'n klein beetje meewerken is het ge-

vaarlijke punt bij de Tol geen aanleiding meer tot stop-

zetten van het rijwielverkeer.

DIERENHULP.
De Zandvoortsche vereeniging Dierenhulp gaf Woens-
dagmiddag en Woensdagavond haar bekende filmvoor-

stellingen in Centraal.
Het verslag moeten we tot onze spijt uitstellen tot

ons volgend nummer.

Zoo juist ontvangen^
de nieuwste modellen HOEDEN en MANTELS

"

HOEDEN vanaf Twee Gulden

Het Gesloten Huis
Zeestraat 37 - Ook des Zondags
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR XANDVOORT, BENTVELD EN AERDE>'HOU
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; bu/tew 'Zandvoort ƒ 1,50 per. kwartaal. Extra nummer 10 cent.

rn

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENBA€H'¥ DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentién van ]— rebels ./ 1.8.5.

F.lkc regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tariet. Ingezonden medcdee-
lingcn »P de eerste pagina ./

O.oO per

regel.

Straperlo*
Door het adres van de N.V. Exploitatie Maatschap-

pij Schevcningen staat het: Strapcrlo? ook voor Zand-
voort weer in het middelpunt van de seizocnbelang-
stclling.

Deze maatschappij heeft een uitvoerig adres aan Jen
Minister gericht.

Oorzaak voor het adres is het verbod, dat verleden
jaar geleid heeft tot het sluiten van de groote Straperlo
zalen op de verschillende badplaatsen. Want niet be-

doeld wordt in het adres een opheffen van de 'beper-

kende bepaling voor de andere Straperlo inrichtingen,

zooals die verleden jaar overal in het land, vooral in

of bij de groote steden als paddestoelen uit de grond
xezen.
Aan het verbod schijnt een zwakke kant te zitten.

Hebben wc het goed begrepen, dan zal er een -wetswij-

ziging noodig zijn, om de verbodsbepaling van blijven-

<de kracht te doen zijn.

Dat de verschillende exploitanten op de groote bad-
plaatsen de zwakke plek hebben ontdekt en daardoor
«onder het harnas trachten te treffen, dat_ daarbij de

groote trom geroerd wordt, dat schoone "beloften en

schitterende voorspiegelingeri worden gedaan getuigt er

van, dat de exploitatie van een Straperlo 'bedrijf geen

•onvoordeeligc exploitatie is.

Maar onwillekeurig dringt zich nu reeds, hoewel we
-.pas in 't begin van ons artikel zijn: de vraag aan ons

op: Uit welke beurzen, uit welke zakken komen de

•groote winsten van het bedrijf.

Maar laten we niet nu reeds onze eigen gedachten
geven en laten we ons bepalen tot net adres -van de

•Exploitatie Maatschappij Schevcningen.
_

In het adres wordt gewezen op de invloed van de

«crisis, waardoor de Maatschappij ernstig lijdt.

Dan wordt het een feit geacht, dat -vele badgasten
.'Schevcningen voorbij gaan en buitenlandsche badplaat-

s-en zoeken, waar wel speelgelegcnhcid is, of ook wel

juist daarom.

(1



T
DORPSRITTEN f 0.30
HAARLEM f 1 .—
AMSTERDAM f3.—

Telef* 340 - Garage Stationsplein

tatie geschiedde tot volle tevredenheid en met mede-
werking van de betrokken autoriteiten.

Voor Zandvoort en haar inwoners heett het Casino
veel voordeel gebracht, zoo betoogt het adres, liet druk-
ke bezoek, zooals nooit te voren, kwam tot voordeel
van groote en kleine zaken.

I let autoverkeer nam zoo toe, dat uitgebreide par-

keerterreinen aangelegd moesten worden en van de
parkccrgcldcn was een deel ten voordeele van de ge-

meentekas.
Dan de belastingen, het gas en de electrieteit.

Aan het personeel, dat op Zandvoort woonde, werd
in vier maanden tijd ./ 175.000 aan salarissen uitbetaald.

Ook wordt er in het adres aan herinnerd, dat zieh

in deze \ier maanden üeen enkel incident heelt voorge-

daan, ter\\i]I zeer nau-wqe/ct controle werd uitgeoefend

onder toezicht van de Zandvoortsche politie.

Verder meldt het adres yroote plannen voor uitbouw
van het Kurhaus bij een toestemmende beslissing. Zoo
zouden er vleugels bij gebouwd worden, waarin zalen

•noot de I laarlemsehe ürkestvereeniging en voor ten-

tocnstellinuen.
Die voordeden en de uitvoering \an die plannen kun-

nen echter alleen dan werkelijkheid worden, als er ge-

legenheid wordt gegeven tot spelen.

In het adres wordt gesproken van een onschuldig

hazardspel, in de beoefening waarvan de behendigheid
een belangrijke functie vervult en dat door geen enkele

invloed betntluenceerd kan worden.
Middelen worden aan den Minister gevraagd, opdat

het mogelijk zal zijn, nog deze zomer liet Casino te

Zandvoort te kunnen exploiteeren.

DE V.V.V. EN STRAPERLO.
Aan de V.V.V. te Zandvoort was verzocht, om aan

het adres van de Scheveningen Maatschappij adhacsie

te betuigen.
Deze vraag had geen eenstemmig oordeel in het be-

stuur. 1 Iet was een zeldzaamheid en men besloot daar-

om, deze kwestie aan de leden voor te leggen.

Als gevolg van dat besluit werd Dinsdagavond in Bo-
dega Mustert een buitengewone ledenvergadering ge-

houden van de V.V.V.
Er was een bijzonder groote opkomst van leden,

waaronder een groot aantal dames.
De vergadering stond onder leiding van den heer

Padt, voorzitter van de V.V.V.
De heer Padt dankte voor de groote opkomst. Hij

vond daarin het bewijs, dat het bestuur goed gezien
had, om over deze kwestie de ledenvergadering een uit-

spraak te laten doen.
De kwestie zelf achtte hij bekend genoeg, dat ieder

voor zich, hetzij voor, hetzij tegen, zich daarover zou
kunnen uitspreken. Want reeds voor het adres van de
Maatschappij Scheveningen alle aandacht op het Stra-

pcrlo voor het nieuwe seizoen gevestigd had, was de
exploitatie van het Kurhaus een onderwerp geweest,
dat reeds de volle Zandvoortsche belangstelling had.
De kwestie was van een ingrijpend belang voor Zand-

voort, aan ieder bekend, het pro of contra kon dus da-
delijk besproken worden.

Bruin Flexibie Heeren molliers
met leder zool,

met crêpe zool f 2,95

ALPH. SPRENGERS, Groote Krocht 8,
tegenover het Gemeentehuis

Verschillende sprekers voerden echter voor de be-
slissing viel nog het woord.
De heer Lohman opende deze rij. Het betoog, dat hij

hield was er meer op gericht een academisch debat uit

te lokken met den heer Padt, dan wel de kwestie ge-
steld op pro of contra.

Bij wettelijke regeling zou het toch mogelijk zijn, dat
met het oog op algemeen welzijn dispensatie werd ver-
leend.
Maar daarvoor moest dan feitenmateriaal worden bij-

eengebracht.
De heer Lohman meende, dat de zaak van Schevenin-

gen en den Haag niet gelijk stond met Zandvoort. Zoo
wees spreker er o.a. op, dat de exploitatie te Zandvoort
een ordelijk verloop had gehad.

Hij meende, dat hij de Straperlo exploitatie in het
Kurhaus als Casino het nadeel gering, het voordeel wel
zoo groot was, dat het voor Zandvoort zeer gunstige
gevolgen zou nebben. Toch was hij er niet voor, om
adhaesie te betuigen aan het adres; meer in 't belang
van Zandvoort zou het zijn, als de V.V.V. zelf een ver-
zoek aan den Minister zond.
De heer Klein wees op de abnormale tijden. Daarom

achtte hij het noodig, het geopend zijn van het Kurhaus
als Casino wel te steunen.
Anders zou de mogelijkheid zeer groot zijn. dat het

Kurhaus gesloten zal blijven. En er stonden reeds ge-
noeg groote gebouwen leeg. De zwarte luiken achtte hij

geen reclame in de zomertijd.
Hij vond de exploitatie van het Casino een voordeel

voor Zandvoort. In de eerste plaats was er het groote
personeel, dat voordeel gaf aan de winkels.
Voor de gemeentekas gaf het Casino ook een aardig

voordeel en dit zou zeker nog meer kunnen worden, als
de gemeente wat grooter aandeel van de winst ging
vragen.
Dan was er door het verfraaiingsfonds heel wat ver-

beterd op ons baddorp, dat anders uitgesteld had moe-

WONINGBUREAU
A. MULLER
Wester parkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur ofte koop»

WEGENS GROOT SUCCES
EN

OP VELER VERZOEK
ORGANISEEREN WIJ EEN

12de reclaa
e.n gaan wij voort, tot en met ZATERDAG 21

APRIL een KORTING toe te staan van

Zooals bekend, brengen wjj het betere genre.
Koopt dus thans Ie kwaliteit 20°/o beneden de
— hedendaagsche prijzen bij —

52 HALTESTRAAT 52

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decor atie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten



MmuadGns Room
Wordt geroemd door zijn visch ! !

Wilt U dagelijks voorzien zijn van
LEVENDE en 1ete KWALITEIT VISCH

tegen zeer lage prijzen.

IMu neemt dan eens proef

p.p. Leng vanaf 25 tot 35 et p.pTongen v.a. 15 tot 40 et

Tarbot „ 25 „ 35 et

Gnet ,. 25 „ 35 et

Krimp kabelj 20 „ 35 et

Schelvisch 10 „ 30 et

Schol vanaf 10 „ 25 et

Heilbot ,, 25 „ 45 et

Leng vanaf 25 tot 35 et

Tongschar 20 „ 30 et
'Zalm vanaf 50 „ 60 et

Levende paling 40-50 et

Zuiüerzeebot 20-25 et

Lever vanaf 20-25 et

Gerookte poonen 15-30 et

-:- Bestellingen worden GAARNE aangenomen -:-

HOTELS EN PENSIONS EXTRA KORTING -35WS

C.G1ESEN, Kanaalstr. 118, Tel. 193, Umulden

Geen Casino zou de oorzaak zijn, dat velen, die an-
ders naar Zandvoort zouden komen, dan naar elders
zouden trekken.
Een Casino za<4 hij als een noodzakelijk onderdeel

van een badplaats exploitatie. Ot weer de heer Tu-
schinski de exploitatie zou voeren meende hij dat een
punt was, dat terzijde gesteld kon worden.
De heer Padt wenschte de zaak principieel te behan-

delen. Jlij wenschte de naam Tuschinski buiten het ge-

ding te laten. Ook de bijzondere argumenten, door den
heer Guntcrs naar voren gebracht.

Hij vertrouwde, dat de fouten, geloerd door de er-

varing van het vorige jaar, hersteld zouden worden.
De vraag was dus: Is een Casino al ot niet gewenscht.
De heer Lovink kwam de houding van den heer Gun-

ters vreemd voor. IJij had gehoord, dat de heer Gun-
tcrs zich met alle belangstelling voor Straperlo of welk
kansspel dan ook, zich tot den burgemeester had ge-

wend.
De burgemeester had den heer Lovink gemachtigd,

deze verklaring af te leggen.
Hij spreekt de bewering tegen, dat jeugdige personen

de speeltafels bezochten. Dat is absoluut onwaar. De
leeftijdsgrens was gesteld op een en twintig jaar.

Hij wist, dat de controleurs met ontslag bedreigd
werden, wanneer hun toezicht niet streng genoeg was.
Ook heeft de politie altijd gespeurd. Fr waren steeds
vdrie man aanwezig voor onderzoek. Zelf is hij van de
120 speelavonden zeker 110 aanwezig geweest.
Dat ook wcrkloozen de speeltafel bezocht zouden

hebben, bestrijdt hij. Ook daarop werd controle uit-

geoefend.
Volgens oordcel van den burgemeester en van de po-

litic heeft de directie op de meest correcte wijze de ex-

ploitatie gevoerd. Geen enkel incident heeft zich voor-
gedaan en dat er grootc bedragen verspeeld zouden zijn

is de politic niet bekend.
De heer Padt stelt daarna voor, eerst een principieclc

.uitspraak te geven.

OPANKEN
VANAF f 2.95

ALPH. SPRENGERS, Groote Krocht 8,

tegenover het Gemeentehuis

De heer Guntcrs verklaart nog eens er tegen te zijn,

als de exploitatie gevoerd wordt op de wijze, zooals die

-verleden jaar plaats had.
Wat de leeftijd betreft, hij vindt, dat hij daarin ge-

lijk krijgt, want een en twintig jaar is toch zeker nog
wel te laag voor een speelzaal.

Alleen financieel krachtige personen kunnen zich aan
liet kansspel wagen en daarom dringt hij nogmaals aan
op beperking in het algemeen door een cercle privé.

De heer Guntcrs geeft nog eenige toelichting uit ei-

gen waarneming.
De heer Van Raalte meent, dat niet het algemeen be-

lang, maar het belang voor eigen zaak hier te veel naar

voren komt.
Het hoofdbestuur van V.V.V. op de algemeene ver-

gadering te Utrecht, verklaarde zich unaniem voor ad-

liaesie aan het adres.

Wat een cercle privé betreft, daaraan is een ballo-

-tage verbonden en nergens is die verplichtend gesteld.

De regeling kan men gerust aan het beleid van den
"burgemeester overlaten.

Als secretaris van V.V.V. weet hij, dat vooral op
"Zaterdag bij het informatie bureau geen plaats meer
•open was, alles bezet in hotels of pensions. En de oor-

zaak daarvan weet de heer Van Raalte aan het Casino.

De heer Mustert verklaart zich ook voor ballotage.

Het moet niet kunnen gebeuren, dat menschen met
.kleine inkomentjes aan de speeltafeitjes plaats nemen.
De heer Padt wil daarna eerst het voorstel Gunters

in stemming brengen.
De heer Van Toombergen meent, dat de vergadering

"buiten haar boekje gaat! De leiding kan aan anderen
overgelaten worden.
De heer Padt is het met die meening niet eens. In

het voorstel Gunters toch ligt een beperking, een in-

TE HUUR EN TE KOOP
GEVRAAGD

ONGEIVIEUBILEERDE VILLA'S
BENEDEN. EN BOVENHUIZEN

Laat Uw gemeubileerde woning
voor het a.s. seizoen
GRATIS inschrijven.

tt
Woningbureau „Kennemerland

v.h. H. KWAK Hzn.

Zandvoort Hoogeweg 66 Tel. 358

1 Van Ostadestraat 1

I
Speciale Separatie-Inrichting

STALLiMG VOOR AUTO's

Benzine - Olie - Banden

Alle reparaties
worden vakkund ig uitgevoerd

en onder garantie afgeleverd 1

Bls^&»aaiaE«*«ESÏ

JllM 2S2£!gi££S£S2^£2352S5i^ Wit

HOLLAND!A^ BIOSCOOP
Tel. 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationspl,

DISMSDAG 17 APRIL - 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
reprise van het schitterende
film werk

:

BUSTER CRABSE
"Kine tri th» Aingï»"

overtreft hiermee met eén slag alle sensatie-

films. Bzuce Humberstone en Max Matcm

schiepen do meest gigantische sensatie ooit In

een bioscooptheater vertoond, zonder daar bij

de goede smaak uit het oog te verliezen. Da

titelrol wordt gespeeld door den Olympischeff

zwemRampioeft

Buster Crabbs

bijgestaan door Frances Dee.

met den Olympischen zwamkampioen
BUSTER CRABBE. Overtreft met één
slag alles wat ooit op dit gebied is gebracht.

Entree 25-45 et plus belasting
Plaatsbespreken in Sigarenmagazijn

EISEN HARDT, Stationsplein
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RUND-, KALFS- en
VARKEIMSS LAGER IJ

GEBR. KREIJGER
STATIONSSTRAAT 12

ONZE PRIJZEN ZIJN ALS VOLGT
RUNDVLEESCH

HAAS 90 c<

BIEFSTUK 80 et
LENDE 70 er
ROSBIEF 60 et
RIBLAPPEN 60 et
MAGERE LAPPEN 50 et
DOORREGEN LAPPEN 45 et

RAUW VET 50 et
GEHAKT EN POULET 45 et

VARKENSVLEESCH
FRICANDEAU 60 et
ROLLADE 60 et
LAPPEN 55 et
KARBONADE (Haas) 55 et
KARBONADE (Rib) 50 et
KARBONADE (Schouder) 45 et

REUZEL 40 et

KALFSVLEESCH
OESTERS 90 et
BIEFSTUK 90 et
KALFS FRICANDEAU 80 et
KARBONADE 70 et
LAPPEN 70 et
GEHAKT 60 et
POULET 60 et

HOOREN en BEZORGEN zonder prijsverhooging

if®lp©Wn«iL©JIM®

m
m
m
m
m

n
u
Hl

in
m
m
m
m
n
ü
m
i
1

H
1
11

ANNY VAN ROON
GEDIPLOMEERD COSTUMIEftE

Japonnen gemaakt vanaf f 4.
pasklaar f 1.75
knippen, passen inbegrepen .. f 1.

—

Or. Gerkeslraat 40rood en Jan SnijerpEein 9

perking van de massale massa, al /al de burgemeester
in elk toeval de tou\\t|es in handen blijven houden.
Voor het voorstel Gunters, om de speclgclegenheid

te beperken tot een cerele pri\é stemmen .slechts en-
kele leden.

liet \oorstel Kupers, om zelfstandig te adresseeren
krijgt ook maar enkele stemmen.

Met overgrootc meerderheid, slechts enkele leden
stammen te<4eii, wordt daarna besloten aan het Scheve

-

ningsche adres adhaesie te betuigen.
Daarna sluit de heer Padt met een kort woord deze

buitengewone leden\ ergadering \an Y.\ .V.

TELEFOON.
Nieuwe aansluitingen Maart Ï934:

308 Ambros 1'-. Kostverlorenstraat 99.
4 1 1 Demmeltraadt A. A. \. I loogeweg 5é>.

115 Eestcrcn .1. P. v. Brederodcstraat.
73 1 laar 11. v Zeestraat 2.

448 .lissmk .!. Brederodcstraat 207.
3/2 Nordheim .]. O. Zeestraat 10.

231 Rauw I. Zeestraat zvv.

230 Rubens Fa. B. A. v. Spevkstraat 3.

Verhuizingen:
389 C Slepers van I leerenstr. 4 naar Westerparkstr.11
464 P. Waterdrinker van Brugstraat la naar Brugstr.19
480 \Y. Bollee van 1 laarLstr. 12 n. kost\erlorenstr.
Vervallen aansluitingen:

420 Leemhuis Mevr. W. I I. C.
16 Tijl Mej. A. C. M.

JUBILEUM.
Jansje Visser is 12'/_> jaar aan de Moomwasscherij

Ifollandia werkzaam dit reit \ . , at Zaterdag 14 April
gevierd, niet een receptie voor het personeel aan de
wasscherij.
Als Zandvoortseh meisje van 14 jaar is zij in

dienst gekomen en heelt steeds vol ijver en nauwgezet
haar plicht gedaan.

ALPH. SPRENGERS' SCHOENENMAGAZIJN.
De tijd nadert dat veel van Uw voeten gevergd zal

worelen. U zult het misschien reeds hij onelervinding

hebben, dat U zich maar hall aan Uw ^aken kunt
geven, door vermoeide en pijnlijke voeten, dit alles

voorkomt U door 't dragen van „MONTA STAP IN"
SCHOENEN met ingebouwde steunzolen, de schoen,

die maatwerk vervangt en doorzakken onmogelijk

maakt.

Verkrijgbaar in:

ALPH. SPRENGERS' SCHOENENMAGAZIJN
GR. KROCHT 8 — Tel. 6 — tegenover het Raadhuis.

(Adv.)

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 3 tot en met 7 April werden 27 Kuip-

en 328 Douchebaden genomen.

DIRECTEUR O. S. S.

De heer Van Pagcc, leider van de Lichamelijke Op-
voeding en directeur van O.S.S. is gekozen als bestuurs-
lid van de Haarlemsche Atdccling van de Bonel van
Leeraren.

OUDERAVOND WILHELMINASCHOOL.
Op Vrijdag 20 April a.s. wordt in het gymnastiek-

lokaal van deze school een ouderavond georganiseerd.

SIGARENMAGAZIJN ErSENHARDT
heeft een nieuw merk sigaar in den hanelel gebracht
onder eigen naam en wel „Succes".
Voor fijnproevers een heerlijke sigaar, en voor wei-

nig geld, wat tegenwoordig de leuze is.

Zie de advertentie in dit blad.

SLECHTS
Zaterdag 14 April
Maandag 16 April

Speciale Reclame Verkoop
van Flanellen, Heerenpan-
talons in grijs en beige tegen
exceptioneel lage prijzen

Tevens gedurende 2 dagen op
alle geëtaleerde Artikelen

#H°|o R®6i&gGÉg&*

STRAND

m Ons adres is U zeker aï bekend! §§



Us van Kees
Trampiein - Strandweg

COMITÉ FLORA.
Het Comité Flora viert dit jaar feest ter herdenking

van zijn tien-jarig bestaan.
Misschien herinnert men zich nog de mooie blocmen-

tentoonstelling van vijf jaar geleden in het Kurhaus.
Welnu, hot Comité is voornemens dit jaar weer een
dergelijke tentoonstelling te organiseeren, maar dan
zoo mogelijk meer in het centrum van ons dorp.

Als tijdstip daarvoor is gekozen de maand Juli. Van
de plannen valt later nog wel meer te vertellen.

I Iet gewone werk van het Comité zal intusschen
niet worden verwaarloosd. De inschrijvingslijstcn voor
het verkrijgen van plantjes zijn weer op de scholen ge-
bracht en de hecren en dames onderwijzers en onder-
wijzeressen hebben als steeds bereidwillig hun mede-
werking bij de invulling toegezegd.
Voor de kinderen, die in dit feestjaar aan den wed-

strijd' mededocn, is een extra-verrassing weggelegd, die
nu nog geheim moet blijven. Zij moeten dan echter de
plantjes op de gewone September-tcntoonstelling in-
zenden. De plantjes moeten natuurlijk door het Comité
zijn uitgereikt en van het loodje zijn voorzien.

Zooals gewoonlijk zullen alle inzenders voor hun
moeite worden beloond met een lot op een of ander
mooi voorwerp. Daarnaast zijn er tientallen prijzen
voor de beste inzendingen. Natuurlijk krijgt niet ieder
een prijs. Op de jaarlijkschc tentoonstellingen kunnen
de bezoekers waarnemen, hoe geweldig de kweekkunst
bij de kleine inzenders uiteenloopt. Men /iet er waar-
lijk prachtige planten, doch daarnaast exemplaren, die
haast kleiner zijn, dan toen zij werden uitgereikt, om-
dat zij alle verzorging hebben gemist. Deze laatste ver-
dienen zeker geen prijs. Maar ook niet alle plantjes, die
cen behoorlijke verzorging hebben gehad, kunnen een
prijs bekomen , alleen de mooiste er van.
Op alle tentoonstellingen van Flora waren tot nog toe

mede planten, die niet door de kinderen, maar door
deskundigen uit het vak waren verzorgd. Laatstbedoel-
de planten ziet het Comité ook dit jaar gaarne op zijn
tentoonstelling, doch alleen buiten mededinging met
de gewone inzendingen. Er zijn aparte prijzen voor.
De kinderen der bewaarscholen vormen zooals ge-

woonlijk een afzonderlijke groep, waarbij de beste in-

zendingen worden bekroond, maar ook niet-bckroon-
den zullen een kleinigheid ontvangen, omdat zij hun
best deden.
Het Comité hoopt, dat velen dit jaar plantjes zullen

bestellen en dan ook later inzenden. Verkrijgbaar zijn

de volgende soorten: geranium tegen 15 cent per stuk,
colcies, sedum, asparacus en bcgonia, alle regen 13 cent
per stuk. Niemand kan meer dan twee plantjes van één
soort bekomen.

Schilderswerk is vertrouweiiswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Wedstrijden voor Zondag 15 April:

D.T.S. I (Oud Karspel)—Zeem. I (Rauch-beker. 2 uur.

Zeemeeuwen IV—V.O.G. III. 12 uur.
Zeemeeuwen V—Kennemcrs VII. 10 uur.

Zandvoort jun.—Zeemeeuwen jun.. 12 uur.

Zaterdag middag driu uur:

Zeemeeuwen c adsp.—Hillegom adsp.
Voor de seriewedstrijden van Heemstede heeft het

tweede elftal voor de eerste rond vrij geloot terwijl het

5c in de eerste ronde uitkomt tegen Spaarnestad III.

Tijdens de vorige weck op ons terrein gehouden
school voetbal wedstrijden zijn de volgende voorwer-

pen gevonden t.w. cen zakmes, een bos sleutels en een

alpino muts.
Hiervoor wende men zich tot den heer J. Halderman,

Potgieterstraat 36.

12 V2 JARIG JUBILEUM.
Zaterdag 21 April viert de tooncclvereenigmg Phoe-

nix haar Ï2V = jarig jubileum.

's Middags van 3.30—5.30 uur houdt het bestuur der

Vereeniging receptie in de grootc zaal van Monopolc.

We zijn ervan overtuigd, dat er groote belangstelling

De Phoenix toch heeft door haar spel in de afgcloo-

pen 12Vj jaar aan zoovclcn een genocgchjken avond

bezorgd, het bestuur en de werkende leden, die in den

loop der jaren telkens weer hun tijd en beste krachten

gaven, tot vermaak van anderen, hebben zich zoovele

vrienden verworven, dat wc al bij voorbaat kunnen

voorspellen, dat het Zaterdagmiddag 21 April, storm

zal loopen naar Monopole. _ .

Ook de vele vercenigingen, waarvoor de Phoenix in

de laatste jaren speelde, zullen zich zeker met onbe-

tuigd laten.
,

De feestcommissie, clic zich uit de leden vormde

irmanent

voor de NIINIMUM-PRIJS van £ 4+50

knippen, wasschen, watergolf inbegr.

bij het 33$?" vertrouwde adres van

:

Maison „GERRITS"
ZEESTRAAT 30 - TE LEF. 348

HET ADRES VOOR:
Blondeeren,Haarverven,

Wlassage, Manicure, Enz.

Dames en Heeren
Wanneer U een fijne smaak hebt
voor het dessin van Uw kleeding,
moet U onze collectie komen zien,
of op aanvraag worden de stalen
en platen U gaarne toegezonden,

IVlantelcostumes naar maat vanaf f 32.50
Mantels naar maat f 32.50
Costumes naar maat f 45.

—

J- A. F. ZORN Jr.
Dames- en Heerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a — TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting.

Aparte HEERENSALON
Goedkoope prijzen ! !

!

Koopt nu een
„R. S. Stokvis" fiets

Een mooie dag, een heerlijk zon-

netje, kilometer na kilometer

glijdt U voort zonder een spoor

van vermoeienis. Maar ook bij

storm en regen kunt U op uw

, f
R. S." vertrouwen; Een „R. S."

kan tegen een stootje.
j

Wacht niet langer: koopt nu een

„R. S.", de eenige goedkoope
fiets met echte Torpedonaaf,
Dunlopbanden en Dunlopzadel.

Degelijk Stokvis-fabrikaat.
c
v

7ÈC1 Torpedonaaf

tsP f 4.- extra

Zandv. Rijwielhandel

H. G. van Nieuwenhuizen
PAKVELDSTRAAT 4

etrouwbare Reporatiën

W. PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEIVÏEUB. VILLA'S
BENEDEM- E!\! BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcrediet en Assurantie op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

P* FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-

komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

COSTUMIÈRE J. OE JONG
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f2.50

PATRONEN NAAR IVIAAT

heeft gemeend, dat dit 12 '/2 jarig jubileum niet alleen
gevierd moest worden door het houden van een recep-
tie, doch dat allen, die wat voor de Phoenix voelen ook
in de gelegenheid gesteld dienen te worden hun feest-
vreugde te uiten door gezamenlijk den avond door te
brengen in de gezellige Phocnix-sfeer. liet is de feest-
commissie gelukt, Paul Ostra met zijn gezlschap te en-
gageeren om de eerste uren van dezen feestavond te
vullen.
Na de opening van het programma door Paul Ostra

in zijn kwaliteit van conferencier, treedt Tini Marvon
op met eenige van haar beste Iiollandsche liedjes, waar-
mee zij zeker aller harten zal weten te veroveren.
Pcggy & Jos van de bekende Muriloff-school of dan-

cing vragen verder Uw aandacht voor hun gracieuse
dansfantasicén.
Hierna wordt door het gezelschap cen geestig één-

actertje opgevoerd, waarna dit eerste gedeelte vim het
programma besluit met een greep uit zijn geheel nieuw
repertoire.
Na de pauze wordt het programma voortgezet door

The 8 Muriloff-girls.
Als dan de feeststemming er nóg niet mocht zijn,

komt deze zeker bij de opvoering van: „Wat zoudt gij

doen in dit geval?"
Paul Ostra en Tini Marvon weten zelfs de laehtspie-

ren van den ergstcn hypochonder in beweging te krij-

gen.
Na een tweede optreden van Pcggy en Jos sluit ten,

slotte Paul Ostra het programma.
Hierna begint het feest eigenlijk pas goed, want dan

begint het bal onder leiding van den heer J. Stol en met
medewerking van The 7 Midnight Kiddies.

leder, die ooit één van de vele gezellige Phoenix-
avonden heeft meegemaakt, zal dezen avond zeker van
de gelegenheid profitceren, om in de gezellige zaal van
Monopole gedurende enkele uren alle zorgen te verge-
ten, door met de Phoenix feest te vieren, zooals alleen
de Phoenix dat kan.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN"
Den vierden April was het tien jaar geleden dat de

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven" werd opge-
richt.

Alle aanleiding dus voor het bestuur om dat feit te

herdenken.
Gepassccrden Zondagavond geschiedde dit in

de Brugstraat 's avonds om 8 uur; Ds. N. Padt hield
een rede, waarin verleden, wezen en toekomst van den
Kring werden nagegaan; een groote schare belangstel-
lenden was gekomen om te luisteren. Mevrouw Ster-

renburg zong een paar liederen, die op bijzonder juiste

wijze de kerngedachte van de preek weergaven.

Voor metsel- en tegelwerk
is G* KEUR en Zn-
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

De samenkomst op Maandagavond droeg een meer
gezellig karakter, ofschoon de ernst er zeer zeker niet

ontbrak. Dat inderdaad op een feest de ernst niet de
stemming hoeft te verbreken, integendeel daarmede
zeer goed in evenwicht kan zijn, werd afdoend bewe-
zen. Het ligt niet in onze bedoeling om een gedetaileerd

verslag te geven. Wij willen slechts memoreeren dat de

heeren Elffers en Otten voortreffelijke speeches hiel-

den, dat „Credo Canto" heel mooi gezongen heeft en

dat de heer Harry van Os, door den heer de Nobel be-

geleid weer uitbundig succes oogstte. De heer Sterren-

burg fungeerde voor conferencier.

Eigenlijk is hij, geëscorteerd door zijn vrouw en enkele

andere toegewijden, de man geweest, die als organisa-

tor van alles optrad. Met dien verstande dat Mej. Bep
Otten de, wat moet men zeggen: revue? zeer geestig

in elkaar had gezet. Een woord van hulde daarvoor is

zeer zeker op zijn plaats. Vele geschenken werden aan-

geboden. Een van die vele geschenken was een enve-

loppe met eenige honderden guldens, die uit vrijwillige

bijdragen waren verzameld en den penningmeester wer-

den overhandigd. Geen kleinigheid in deze tijden! En-

kele dames zorgden voor versterking van den inwendi-

gen mensch en" hebben zich daarvoor heel wat moeite

'gegeven. En dat beteekendc heel wat voor zoovele

menschen! .

Declen wij ten slotte neg mede, dat beide avonden

de zaal overvloedig met bloemen was versierd.

Eerst tegen drie uur keerde men Maandag huiswaarts;

niemand had eenig idee, dat men toen ruim zes uren

in de Brugstraat had doorgebracht.
Uit de verschillende toespraken is wel duidelijk ge-

worden dat men met frischen moed het derde lustrum

is binnengegaan.
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1 De Grootste sorteering
1 De Fijnste kwaliteit
I De laagste prijzen

| Heerlijke zoete Sinaasappels vanaf 3 et

1 Amerikaansche Appelen, per kilo 25 et
|

I

Steeds voorradig Fijne Handperen, Druiven, 1

Pruimen, Perziken en Versche Ananas. |
lederen dag Versche Aardbeien en Tomaten.

|
| Alles wordt aan huis bezorgd — 1

iKEMP's fruithandel I
| KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152

|
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Zaterdag 14, Zondag 15 en Maandag 16 April - 8 uur

3 DAGEN! f 3 OPVOERINGEN VAN EEN SCHIT-
TEREND GLANSPROGRAMMA.
Als 1ste Hoofdnummer de allernieuwste film van

Productie: BRUNO DUDAY. — Regie: GERHARD
LAMPRECHT. — Hoofdspelers: HANS ALBERS,
KARIN HARDT, ALBERT BASSERMANN, OLGA
TSCHECHOWA, HERMAN SPEELMANS.

Een zekere mijnheer Gran
VEROVERT met hart en geest charmante \ rouwen.
FLIRT met iemand die hij haat,
BRENGT haar, die hij werkelijk lief heeft, in ver-

twijfeling,

ZEGT steeds dat, wat hij niet denkt,
GEEFT zich uit, voor wie hij niet is,

IS steeds daar, waar men hem niet verwacht,
NOEMT . . zich Gordon, heet Gran en is eigenlijk

geen van beiden

Een zekere mijnheer Gran IS EEN
ECHTE HANS ALBERS FILM. M

Als 2dc Hoofdnummer stelt de Paramount U voor:

o 's
© §

J

I

Maatregelen genomen door het

MAL T

De grootste besparing in Uw uitgaven is

Uw inkoopen^daar te doen, waar U ver-

trouwd en het voordeeJigst koopt. Wij

hebben da prijzen zoo gesteld, dat U bij

ons heel goedkoop uit bent, dan dat U
ooit in de stacTkocht.

Kiest dus de verstandige weg en
koopt alleen bij x

in

Nieuwendijk 97
Amsterdam

Haltestraat 40
Zandvoort

©

e

Een dolgezellige amusante filmcomedie met OTTO
WALBURG, ALFRED ABEL, FRANZ BAL7MAN.
Een buitengewoon glansprogramma.

Entreeprijzen 40—65—90—110—135 et. plus belasting.

- GEEN TOEGANG ONDER DE VEERTIEN JAAR.

Zondagmiddag 230 Familie- en Kindermatinee
Als Hoofdfilm

E R
(LIED VAN PARIJS).

met M A U R I C ,E CHEVAL
Een amusante film in 8 acten.

ENTREE 15—30—40 CENT, PLUS BELASTING.

DINSDAG 17 APRiL 8 UUR - POPULAIRE VOORSTELLING
REPRISE VAN HET SCHITTERENDE FILMWERK:

KONING DER WILDERNIS
met den Olympischen zwemkampioen BUSTER
CRABBE.
Overtreft met één slag alles wat ooit op dit gebied is

gebracht.. Entree 25—45 cent, pi. belasting.

Plaatskaarten en plaatsbesprcking voor alle voorstellin-
gen in sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein.

r)i

ZEEUWSCHE EN FRiESCHE

Gekeurd van zware klei.

f

Kerkplein Telefoon [74 Zandvoort

HEEFT U BIJ
BB jp S fiSS BS

Onder eigen merk genaamd „SUCCES" brengen wij een prima
Sigaar op de markt. Licht van smaak, heerlijk van geur en niet

te onderscheiden van duurdere merken. —
ZIET DE ETALAGE en gij wordt

rooker van dit nieuwe merk. - - - -

Sigarenmagazijn EISENHARDT Stationsplein

^^^^^^^^^^^#^#^#^^#^##^^^#^^^^^

WILT GE SUCCES MET

Doe het dan in 't meestgelezen
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SCHOOLPLEIN 4 HOEK W i L LEM STR A AT

HEEFT

dit kenmerkt ons JARENLANG BESTAAiM
en onze GOEDKOOPE PRIJZEN. Vergelijk onze
kwaliteit goederen en prijzen met andere zaken
en^U komt tot de conclusie dat U bij

DE WOLBAAL toch beter koopt

en NOG GOEDKOOPER
Wij hebben onze ZOMERGOEDEREN al

ontvangen.

De nieuwste Pullovers vanaf 68 et

Pracht Kraagjes 26 et

De Nieuwste Fantasie knoopsn.
Handschoenen met kap vanaf 86 et

Ziet onze Etalages*

Wildlederen Handschoener 7~"^2

met r.ap 195 et

Alleen deze week Rosé Zefier Wol
van 39 et voor 27 et per knot

Extra aanbieding in Vitrages.
Afgepaste Gordijnen vanaf

79 et (iets moois)

Ziet onze Etalages.

Visch en Dellcatessenhandel

Kerkstraat 21 Telefoon 121

Vanaf HEDEN verkrijgbaar:

50 G&nt per ojiis

AMERIK. GEROOKTE ZALM, per ons ƒ 0.55

HOLL. GEROOKTE ZALM, p. ons ƒ 1.10

Alles wordt machinaal gesneden.

Het kleinste maar fijnste bedrijf ter plaatse.

IJzerhandel

BOUWARTIKELEN

VEILINGEN.

Door den Makelaar Van Petegem werd ten overstaan
van notaris Kleyzing in Zomcrïust geveild liet perceel

Brugstraat 9. Eigenaar werd de heer Pronk voor ƒ 3550.

Door den makelaar W. Paap werd ten overstaan van
notaris Van Niekerk geveild de perceelen Koningstraat
47 voor ƒ 6400, Koningstraat 45 voor ƒ 5800 en Ooster-
straat 18 voor ƒ 5650.

In combinatie geveild bracht de perceelen daarna
ƒ 16060 op.

ZANDVOORTSGHE MUZIEKKAPEL.
Op concerten hebben we meermalen gehoord, dat de

solo's, verplichtend in de muzieknummers ol als afzon-
derlijke nummers op de agenda vermeld bij de Zand-
voortschc Muziekkapel aan eerste krachten toever-
trouwd kunnen worden.
We weten, dat het grootc publiek, dat de zaal op uit-

voeringsavonden steeds vult, een bijzondere aandacht
voor deze solo's had en met een verrassende juistheid

dan de muzikale krachten beoordeelden.
Maar de beste wijze om een zuivere bcoordeeling

over de capaciteiten te verkrijgen is toch wel een con-
cours.
Het solisten concours, dat thans in Amsterdam ge-

houden is, had ditmaal een groote belangstelling van
leden van de Z.M.K.
Een bewijs, dat men er zich van bewust is, de goede

leiding ook tot nuttig effect te hebben aangewend.
De heeren Keur en Keur en J .Steen en Wcber wisten

met een clarinct duet een tweede prijs te veroveren, de
heeren Van der Werff en Hollenberg voor fluit een
derde prijs.

In de solo wedstrijden wisten de heeren J. Schaap en
J. Web er een tweede prijs te behalen voor clarinct,

J. Koper een derde prijs. De heer C. van der Werft een
tweede voor fluit.

Mooie successen, die wel toonen, welke uitstekende
krachten onder de leden van de Z.M.K. schuilen.
Een woord van lof aan den directeur van de Z.M.K.

Jzeriiande! „Centrum"
GELDKISTEN

VOORLOOPIGBERICHT

bij Makelaar Henk Leising
BURG. EIMGELBERTSSTRAAT
op Donderdag 26 April

NETTE GOEDEREN voor deze VEILING
kunnen nog ingebracht worden.

Hoogeweg 27 * Telefoon 190
(Boven Koning's Bakkerij)

HET

14 STATIONSSTRAAT 14

Groote voorraad MATTEN
Slaapkamermatten 140x180 voor 45 et

Ook 12 els en 16 els matten.

Komt U ook onze voorraad Meubelen kijken. — Alles
tegen zeer lage prijzen.
SCHUIFTAFEL, voor ƒ 11.50

Reparatiën aan alle Meubelen.

Specialiteit in het omlijsten van Portretten.

14 STATIONSSTRAAT 14

TE HUUR
VRIJ BOVENHUIS, per week ƒ ó.—
VRIJ BOVENHUIS, per maand „ 30.—
VRIJ BENEDENHUIS, 4 kam. keuken, bad-
kamer, per week ,, 7.

—

TWEE BENEDENHUIZEN, 4 kam., keuk,
badkamer, per week „ 8.50

TWEE BOVENHUIZEN, 4 kamers, keuken,
badkamer, groote zolder, per week „ 8.50

VILLA, kamer ensuitc, serre voor en achter
boven 3 slaapkamers, per jaar „550.

—

VILLA, eerste stand, kamers ensuite, keuken,
boven 4 kamers, per jaar „600.

—

NIEUW GEBOUWDE VILLA'S TE KOOP, Hypo-
theek beschikbaar.

Makelaar W. PAAP
ZEESTRAAT 14 TELEFOON 465

Drogisterij L* Blaauboer
GEDiPL. DROGIST - HALTESTRAAT 46

TELEFOON 192

Groote sorteerïng

:

S cfio o nm a a k a r t ik e 1 e n
Ziet de Etalage. Ziet de Etalage.

H*MV

'

*2

HOLLANDIA BIOSCOOP.

Het hoofdnummcr van de Hollandia Bioscoop brengt
ditmaal een filmlint, die we tot de oorlogsfilms kunnen
rekenen.

Niet dat we slagvelden, loopgraven of granaattrech-
ters op het doek zien, neen, dat niet.

Maar wat we van de oorlog niet zien, dat, wat nog
veel erger is clan de verlatenheid en verwoesting van
de eens vruchtbare velden, waarop nu alleen de dood
hcerscht in onvermoeibare arbeid met elke zeisslag hon-
derde jonge menschenlevens vellend.
Een zekere mijnheer Gran heet het hoofemummer.

Het brengt in beeld, hoe reeds voor dat wapengeweld
het vernietigende werk doet, hoe reeds voor het kanon-
gebulder leed en verdriet en verderf aankondigt, hoe
reeds lang te voren een vernielende strijd gestreden
wordt.
Het hoofdmotief in Een zekere mijnheer Gran is een

oorlogsgchcim. Verschillende landen betwisten elkaar
het bezit daarvan. Die oorlogsstrijd, de strijd in het ver-
borgene, die wreede strijd, die reeds vernielt en ver-
nietigt als de schijn van eerlijkheid, van vrede en wel-
vaart op alles rust, die onbarmhartige strijd brengt de
Hollandia Bioscoop in het hootdnummer.
Steeds nieuwe situaties, steeds nieuwe raadsels brengt

dit filmlint, schijn en werkelijkheid zijn tot een verras-
send geheel bijeengebracht.
Vermelden we nog, dat thans Albers de hoofdrol ver-

vult en dat het spel speelt in de streken van de Middel-
landsche Zee, Rome, Venetië, de Campagna, dan is ook
hier de tegenstelling tusschen goed en kwaad, tusschen
het heerlijk mooie en verderfelijk slechte goed gevon-
den.
Het tweede hoofdnummer brengt een dievenhistoric

uit de groote wereld, waar ook weer schijn en werke-
lijkheid op een interessante wijze voor den bioscoop-
bezoeker door elkaar is gemengd.
Deze nummers, aangevuld met een interessant bijpro-

gramma, draaien Zaterdag, Zondag en Maandag in de
Hollandia Bioscoop.

(Adv.)

IJzerhandel „Centrum"
ASPHALTPAPIER.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zondag 15 April 3.45 4.00 11.42 11.58
Maandag 16 April 4.20 4.36 —.— 12.15
Dinsdag 17 April 4.52 5.12 12.33 12.48
Woensdag 18 April 5.27 5.48 1.08 1.25
Donderdag 19 April 6.06 6.27 1.44 2.02
Vrijdag 20 April 6.48 7.08 2.25 2.44
Zaterdag 21 April 7.40 8.00 3.03 3.36
Zondag 22 April 8.48 9.18 3.58 4.44

BIEDT ZICH AAN:MET PERSOON
VOORKEUKENKNECHT
EN VAN G.G. VOORZIEN

Br. no. 211 bur. Zandvoort's Weekblad.

cocosloopers

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 265
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TOMMY MA Y
methun orkest

Bezoekt te Amsterdam het gezellig geheel
gerestaureerde Ho tel -Café -Restaurant

ATLANTA - Rembrandtspisin 8-10
HARRY ëiiLL MET ZUM BEROEMD ORSfESY

Moedertje
Bedrijvig gleed het kleine figuurtje van Anny uit de

kamer, waar ze zoo juist de tafel gedekt had, naar de
keuken en lichtte het deksel van een groote ijzeren
pan, om te onderzoeken of de inhoud al gaar was.
Een groote bonte schort sleepte voor haar kleine

voetjes en de lange krullen waren op haar rug saam-
gebonden.
Er klonk lawaai uit de eetkamer en snel de deksel

weer op de pan leggend, liep ze terug .

Een glazen deksel viel kletterend op den vloer en
een ondeugend jongensgezicht, dat voor de grootste
helft met bessenjam besmeerd was, keek haar schuldig
aan.

„Bob, dat ik je ook geen vijf minuten alleen kan la-

ten, heb je nu de kleintjes ook weer jam gegeven? En
het is zoo verschrikkelijk duur."
Een zorgelijke trek kwam om het blozende kinder-

gezichtje, terwijl ze de deksel opraapte en weer op de
pot schroefde.
Het valt niet mee als je pas dertien jaar bent, de

verantwoordelijke post van huisvrouw te bekleeden en
bovendien een moeder te zijn van vier kinderen, waar-
van de oudste een wilde jongen is van twaalf jaar.

Vader verdiende niet genoeg om een huishoudster
te kunnen betalen, en toch moest er voor de kinderen
en het huishouden gezorgd worden en Anny vond het
niet meer dan natuurlijk, dat zij het deed in de uren,

waarin ze niet naar school ging.

Toen moeder, drie maanden geleden bij de geboorte
van het jongste broertje gestorven was, had Anny met
een angstig gezicht naar vader gekeken, die geen woord
zei, maar met een vreemde uitdrukking in zijn oogen,
die Anny niet begrijpen kon, naar het wiegje bleef

staren.
Na de begrafenis was vader weer naar zijn werk ge-

gaan, maar hij was zoo stil geworden, hij sprak bijna

geen woord meer en keek nooit naar het kleinste broer-

tje.

Het was Zaterdagavond en dat was altijd een druk-
ken avond voor Anny, dan moesten de broertjes en
zusjes een voor een in de kuip om afgeboend te wor-
den, de kamer en de keuken moesten nog eens extra

schoongemaakt, o, en honderd dingen meer, waar an-

dere meisjes van dertien geen flauw idee van hebben.
Vader kwam thuis en met een stralend gezichtje deed
Anny het eten op de schaal. Nog even keek ze in de
oven.
Daar stond de clou van het diner, een door haar zelf

vervaardigde taart. Wat zou vader opkijken; zoolang
moeder dood was, hadden ze geen taart meer geproefd,

om er een te koopen, dat ging niet, ze waren veel te

duur, maar nu eindelijk, na veel probccren en misluk-
ken, was een taart gereed gekomen. Eerst moest de
baby zijn fleschje nog hebben en toen dat gebeurd was,
hadden vader en de kinderen hun middagmaal al op.

Bob, die in het geheim van de taart ingewijd was, keek
vcclbeteekenend van zijn lecge bord naar de keuken.
Anny zelf, ook verlangend om de nieuwste proeve

van haar kookkunst te vertooncn, schoof haar nog niet

half leeggeten bord weg en wipte naar de keuken. Met

een triomfantelijk gezicht kwam ze terug en zette ze
de taart op tafel.

Even keek vader op, maar verviel dadelijk weer in
zijn somber gepeins, werktuiglijk etend van de taart,

zonder iets van haar heerlijkheid te proeven.
Teleurgesteld keek Anny naar Bob, die echter van

haar treurige gezichtje niets begreep en bcgeerig zijn
bord bij hield voor een tweede stuk.
Na het eten trok vader een stoel in den hoek bij het

vuur en sloeg de krant open.
Anny goot kokend water in een groote tobbe, haalde

stapeltjes schoon goed uit de kast, zette de zeeppot en
een borstel binnen haar bereik en stopte het jongste
zusje in het water.
Ze boende en schrobde zoolang tot het rosé velletje

rood gloeiend werd, toen pakte ze haar in een grooten
handdoek, hielp haar even met afdrogen en tilde num-
mer twee in de kuip.
Bob was het laatste aan de beurt en met een gezich-

tje even ernstig, als waarmee ze de baby waschtc,
wreef ze hem af en boende zuchtend zijn zwarte knie-

ën. Het was een ontroerend gezicht, het kleine meisje
over den grooten wilden jongen te zien moederen en
'n medelijdende ziel zou misschien in tranen uitgebars-

ten zijn; doch de vader zat onbewogen in zijn hoekje
en dacht enkel aan zijn eigen verdriet.

Toen de kinderen naar bed waren, ruimde ze de keu-
ken op, zette theegoed voor den volgenden morgen
klaar en ging toen voor haar vader staan om hem goe-
dennacht te zeggen.
Bedelend om een vriendelijk woordje, zagen haar

heldere kinderoogen hem aan, even gleden haar bruine
werkhandjes streelend langs zijn arm, maar bijna ruw
duwde de man haar op zij.

„Je moest allang naar bed zijn, Anny, vroeger mocht
je nooit zoo laat opblijven, kom, ga naar boven. Wel-
terusten."

Vluchtig drukte hij een kus op de bevende lipjes en
stond toen op om ook naar bed te gaan.
Roerloos bleef het kind een oogenblik staan, toen

snelde ze naar boven en viel op den grond voor haar
bed neer. Hcete tranen liepen over de niet zoo heel

schoone wangen, wie keek of haar gezichtje wel schoon
was? en het kleine lichaampje schokte door krampach-
tig snikken. Waarom deed vader zoo vreemd nu moe-
der er niet meer was, waarom zei vader nooit een vrien-

delijk woord tegen haar?
Ja, ze zag wel, dat de kamer niet meer zoo schoon

was, als toen moeder nog leerde, het eten smaakte ook
niet alle dagen zoo lekker als het vroeger was, maar
zij kon er heusch geen tijd meer aan besteden en er

waren zooveel dingen, die een klein meisje niet alle-

maal wist.

Ze kwam te laat op school Maandagmorgen en
moest voor straf in het speelkwartier binnen blijven.

De juffrouw was boos, omdat ze bijna iedcren ochtend
te laat kwam, maar, bedacht ze met een wijs, ecnigszins
medelijdend gezichtje, de juffrouw had ook geen ver-
stand van kleine kinderen, die kon niet weten dat het
erg lastig was om de flesch voor baby op de juiste

warmte te krijgen .

Soms was het te heet dan weer te koud, de melk
moest precies zoo warm zijn als je eigen tong.
Zoo dacht ze, terwijl het meisje 'op de bank naast

haar, onder haar lessenaar knikkers telde.
Toen de andere kinderen naar buiten gingen om te

spelen, bleef ze rustig in haar bank zitten.
't Was eigenlijk heclemaal niet naar om binnen te

moeten blijven, kon je eens even heerlijk uitrusten en
vast bedenken wat ze vanavond koken zou.
Alleen in de klas, overviel haar een vreemd wee ge-

voel, plotseling herinnerde ze zich, dat ze vanmorgen
niet gegeten had.

Toen de kinderen na een kwartier de klas in wilden
stuiven, bleven ze verschrikt op den drempel staan.
Een paar meisjes liepen terug naar de juffrouw en ver-
telden dat Anny Bosman in de bank zat te slapen,
maar ze zag er zoo raar uit

De juffrouw haastte zich naar binnen en nam het
kleine bcwustclooze meisje in haar armen.

Met een ernstig gezicht richtte de dokter zich op
en trok voorzichtige de deken over het kleine magere
lichaampje.

Zijn oogen hadden een harde uitdrukking toen hij

Bosman aanzag, die zenuwachtig zijn zakdoek verfrom-
melend aan het voeteneinde van het ledikant stond.

„Totale uitputting. Is er niemand die naar dat schep-
seltje omziet? Ze heeft zeker in geen maanden genoeg
gegeten. En ze ziet er toch wel naar uit, dat ze het eten
verdiende."

Zijn koele witte handen, streelden het harde bruine
handje, dat zoo vreemd stil op het laken lag.

,,'t' Is schande Bosman, dat je niet beter voor je kin-
deren zorgt. Inplaats van een vader en een moeder
voor hen te zijn, laat je ze aan hun lot over en dit klei-
ne ding draagt alle zorgen alleen. Nee Bosman, je bent
me ontzettend tegengevallen."
De man aan het voeteneinde boog zijn hoofd en groo-

te hecte tranen, druppelden langs zijn wangen en vie
Ien op zijn, door gewillige maar ongeoefende kinder-
handen, verstelde jas.

Anny was bijgekomen en had het laatste deel van
dokter's gesprek gehoord.

Hartstochtelijk begon ze te spreken: „Neen vader,
't is niet waar hoor, je bent altijd lief voor ons geweest,
't was mijn schuld dat je zoo verdrietig was, ik kan
niet zoo goed koken en in huis was alles ook niet zoo
heel erg schoon en uw kousen waren zoo raar gestopt.

Maar vader ik zal aan juffrouw de Bruin vragen of
ze me goed leert stoppen en ik zal 's morgens nog wat
vroeger opstaan om alles schoon te maken."
Toen stil verwijtend tegen den dokter: „'t Is heel

naar voor hem, dat moeder er niet meer is, dokter."
De dokter trok zijn zakdoek uit zijn zak en ging naar

de deur. Op den drempel draaide hij zich nog eens om.
De vader lag op zijn knieën voor het bed en had zijn

armen om het kind hcengcslagen, dat haar krullebol
op zijn schouder liet rusten. Snikkend fluisterde hij:

„Je moet eerst weer een flinke sterke meid worden en
dan. . . . Dan zullen wc samen voor de anderen zorgen."
Opgeruimd liep de dokter de trap at.



HIER IS PIET PAAP MET ZIJN
COLLECTIE VISGHF

WATNERGENS BETER EN GOED-
VINDEN ISF

per pond
Zuiderzee bokking,

gesorteerd 5 a ,, 0.10
Bak- en Stooipaling

steeds voorradig.
Hedenmiddag verkoopen wij:
Gerookte Paling vanaf

,

Cïerooktc Elft, p. ons ,

Gcr. Am. Zalm, p. ons
,

Gcr. Uoll Zalm, p ons
,

Gerookte Pconen, Scharren,
Makreel, per pond . . ./ 0.30
Alles wordt machinaal gesne-
den. — Verder te veel om op
noemen.

WIJ VERKOOPEN:
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Dames en Heeren
NU IS HET TIJD OM UW ZOMERKLEEDÏNG IN
ORDE TE LATEN BRENGEN of AAN TE VULLEN

COSTUMES, vanaf .... ƒ 35.—
MANTELS, vanaf , 37.50
MANTEL COSTUUMS . . . „ 32.50

Heeït U stof, wij maken U prima costuums met prima
«otipe en afwerking ƒ 20. — Costuums keeren ƒ 17.50,

ïtte't geheel nieuwe voering. — Ter kennismaking met
<önze zaak geven "wij gedurende de maand April bij aan-
koop van een eostuum een tweede pantalon gratis.

^Sostuum persen en ontvlekken ƒ 1.

—

Dames- en Heerenkleermaker H. Luite Jr.
__:_ PAKVELDSTRAAT IMo 21 —:—

FEESTAVOND „KUNST NA ARBEID"
„Kunst na Arbeid" vierde Zaterdagavond in ^Cen-

traal" feest. En als „Kunst na Arbeid" icest viert, bc-
teekent dit een gezellige avond, een goede harmonie en
lachsalvo's. Eén avond vergeten de morgen varc icderen
dag.

In het begin van den avond zong ihet koor «Iric liede-

ren n.l. Verdronken land van Chr- van Beeik; Avoncl-
verde van De Wolff en Russische Vesper -van Bort-
niansky.
Een goochelaar, tcvcn.s humonist wist stemming te

brengen en te houden.
De directie van Centraal, die 'het haar gasten altijd

aangenaam weet te mak/en, bood „Kunst ïia Arbeid" 'n

film aan. Dat dit in de .smaak ^iel behoeft -geen verder
betoog.
Het koor zong vóór dat men aan het 'bal begon nog

twee liederen: Ie „De Molenaar" en 2e ~,De Veerman",
resp. van Jacob Hamei en Fred. Roeske.
Het bal stond onder leiding van Frans Du Méc. Niet

zoo heel dikwijls meer treedi de 'heer Du Mee als bal-

leider op, maar als hij op de dansvloer verschijnt heeft
hij de zaal ook direct te pakken. Zoo ook op dezen
avond. Engel Paap en zijn 'boys verzorgden de muziek,
wat als altijd een succes was.

„HAAR ANDERE MAN".
Door het Liefdadïgheidstooneel onder leiding van den
heer W. Rauch wordt "hedenavond in „Monopole opge-
voerd het blijspel „Haar andere man" van Van der
Horst. De opbrengst van dezen avond zal ditmaal zijn

ten bate van het t.b.c. fonds van Onderling Hulpbetoon.
Verwacht wordt, dat er veel belangstelling voor de-

zen avond met dit prachtige doel 'zal zijn.

Vleeschhouwerij D* Boon
VAN OSTADESTRAAT 1a.

PRIJZEN ZEGGEN VEEL, DOCH

KWALBTEIT

o. s. s.
Mej. v. Koningsbruggen en mej. v.d. Meije, leden van

O.S.S. zullen uitkomen in de K.TJ£. Mej.Slagtveld werd
gekozen als reserve bij de damesaideeling, terwijl de
heer Castien dien plaats bij de Jieerenafdeeling in zal

nemen.

„IMMANUEL".
Wegens het groote succes op i.c± laatste jaarfeest,

houdt Immanuèl weer een gezellige avond op Dinsdag
24 April ten bate van de Diaconie der Ned. Herv. Ge-
meente, alhier.

Behalve dat de Zangvereeniging weer een paar liede-
ren zal uitvoeren, wordt een groot tooneelstuk opge-
voerd en wel „Man en vader, maar vrouw noch kind",
blijspel in 3 bedrijven door Mr. C. T. vim der Bruggen.
Wij twijielen er niet aan of de zaaj van Ons Huis

zal weer stampvol zijn.

ZANDV. JONGERENKRING.
Hedenavond kwart over acht wordt in de Zandv.

Jongerenkring een ledenvergadering gehouden.
Voor een uitstekend programma is zorg gedxagen.
Ieder .belangstellende is hartelijk welkom.

JONGERENKRING.
Zaterdagavond sprak de heer Hofstra voor de leden

van de Jongerenkring over „Burenruzies". Spreker be-
handelde dit onderwerp naar aanleiding van een werkje
getiteld „De strijd om het boerenerfje.

DIERENHULP.
De vereen. Dïer<snhulp houdt Woensdag 18 April in

fCentraal een feestayojjd.
Medewerking verleenen Kees Pruis, Stella Seemer,

Piet Hesse, Max v.d. Waag e.a.

O.a. zal worden opgevoerd de één-acter „Zeg het met
bloemen" van Kees Pruis.
Het bal staat onder leiding van den heer Frans Du

Mée, terwijl Engel Paap and his boys de muziek verzor-
gen.
Er zal in de zaal een fiets verloot worden.
De huldiging van de Voorzitster der Vereen, vindt

eveneens dezen avond plaats.

10 Eiken Lits jumeau's met Bedstellen. Groote Hang-
enLinnenkasten. Groote Tafels, Halbank, Ameuble-
menten, Spiegels, Stoelen enz. Te veel om op te noemen
HET BEKENDE ADRES VAN WATERDRINKER:

ZANDV. MEUBELHAL
BRUGSTRAAT 1-17-19 TELEFOON 464

TIJD IS GELD
HET BEZOEKEN VAN

WEBBER'S MANUFAGTURENHANDEL
HALTESTRAAT 32

bespaart U, clientèle veel

TIJD en GELD
OOK BIJ MATIGE KOOPKRACHT KAN
DE MENSCH VAN SMAAK BIJ WEBBER

IETS VINDEN —:—
Bedlakens, Sloopen,
Tafellakens, Servetten

SCHORTEN;
KLEURECHT W A S E C H T
Speciaal adres voor:

Aliovernetts -:- Voiles -:- Etamines
vanaf 15 et per el

RUWE KATOEN EN GRASLINNEN.

Op 't Hoekje:
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN

Standaardmer ken
BIJOUTERIëENUURWERKEN

LEDERWAREN
Gegarandeerd goed loopende dam es-arm band-
horloges vanaf f 3.35
Gegarandeerd goed loopende heeren-arrnband
horloges vanaf f 3.50
-:- HORLOGE ARMBANDEN

Reclame
Neemt proef met onze buitengewone
kwaliteit gekookte Rookworst

a 10 cent per ons.
BOTERHAMWORST 12 et
PLOCKWORST 16 et
TONGENWORST 15 et
ONTBIJTSPEK 12 et
PAARDEN ROOKVLEESCH 16 et
OSSEN ROOKVLEESCH 18 et
LEVERWORST 8 et
Verder Berliner, Bacon, Smeerworst. Leverkaas,
Lever, Rosbief.

Corned Bief, per ons 10 et

Gedroogde appeltjes, per pond 32V2 et
Pruimen, per pond 29 et
10 groote Versche Eieren 25 et
Roomboter per pond 85 et

#-«/- K N O T T E R
HALTESTRAAT 36

Ondanks de Crisis blijft

TOCH VOORDEELIGER
Zie onderstaande Stadsprijzen

Zoowel voor MANUFACTUREN als

HEEREN M0DE-ARTI KELEN
Hoeden, afgesneden rand vanaf ƒ 1.50
Peiten, groote sorteering, uitsluitend Hollandsen
fabrikaat, met rubber klep, vanaf ƒ 0.49
Pracht sorteering Overhemden o.a. Withemd met
zijden borst, vanaf ƒ 1.25
Boorden, Semi Soft, vanaf ƒ 0.14
Grijze jasjes ƒ 1.65
Kaki Hemden, prima ƒ 0.98
Manchester Broeken, vanaf ƒ 1.95
Koopt bij ons Uw sokken, v.a. 2 paar voor ƒ 0.25
Matzijden Kousen ƒ 0.49
en Zijden Directoires vanaf ƒ 0.29 enz. enz. enz.
Ontvangen de nieuwste Mutsen vanaf . . 29 et
Groote sorteering Jarretelgordels & bustehouders

RECLAME-AANBIEDING

:

Jarretelgordels met 2 p. Jarretels ... 39 et

Jongens Polo Shirts, vanaf 34 et

Dames Jasschorten, Glorialinnen . . . 87 et
Fantasie Schortjes

,
39 et

Moderne Nachthemden met pofmouw . . 79 et

Ongebleekte katoen, per knot 100 gram . 12 et

Het kost minder bij G«A*W*
en de Kwaliteit is beter
9» ZIET VERDER DE ETALAGE

10 Stationsstraat 10

DHALIA KNOLLEN
10 CENT PER STUK

„De Anemoon** - Oranjestraat 5

NED. VER. TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Bovengenoemde Vcrceniging belegt a.s. Dinsdag des

avonds om 8 uur in caté „Suisse" een Algcmeene leden-

vergadering.
De agenda vermeldt: 1. Opening door den voorzitter.

2. Jaarverslag van den Secretaris. 3. Jaarverslag van de
pcnningmcestcrcsse. 4. Verkiezing bestuursleden.
5. Rondvraag.

WILLEN IS KUNNEN.
De Neutrale Jeugdvereeniging „Willen is Kunnen"

gat Zaterdag j.1. een feestavond in „Monopole". Jam-
mer was het, dat de zaal niet geheel bezet was en niet
meerderen van deze gezellige avond genoten hebben.
De voorzitter der Haarlemsche atdeeling sprak het

openingswoord, waarna door een der meisjes gedecla-
meerd werd „Een droom" en Meesters straf". Zij werd
door de aanwezigen met een hartelijk applaus bedankt.
De tooneelvcreeniging W.l.K. voerde een paar too-

neelstukjes op. De leiding berustte bij mevr. Van Op-
dam. De spelers zoowel als mevr. Van Opdam be-
haalden met hun opvoeringen veel succes.
Medewerkende verecnigingen op dezen avond waren

Ie de Zandv. Operavereeniging en 2e het Haarlemsch
Symphonie Orkest „Euterpe".
Met een gezellig bal onder de beproefde leiding van

den heer Stol Jr. en muziek van de Zandv. Visschers
werd de avond besloten.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Aleida Johanna Christina: dochter van

B. Sietscma en L. Bruijniny.
GEHUWD: F. Piekema en A. H. II. Brcnnan. P. J.

Zwemmer en C. Oostrijck.
GEVESTIGDE PERSONEN:

A. Melkman van Amsterdam Hoogeweg 61 rood.
I. Bronkhorst van Deurne Parrallelwcg 29 a.

A. Lavertu van Amsterdam Haltestraat 58.

M. de Casscres van Amsterdam Bredcrodestraat 120
C. A. Ris van Amsterdam 1 laarlemmcrstraat 70.

Wed. J. J. Westeburg van Amsterdam Koninginnew. 9.

P. Ligger van Amsterdam Zandvoortschelaan 27a.
W. C. van Geldcren van Heemstede Duinwindelaan 4.

J. Th. Roland,van Haarlem Kostverlorenstraat 61.

J. J. Kohier van Amsterdam Wilhelminaweg 9-10.

E. M. Meijer van Amsterdam Haltestraat 72

BIEDT ZICH AAN

FLINK PERSOON
voor het STRANDBEDRIJF
of voor HUISKNECHT.

Brieven onder no. 207 bur. Zandv. Weekblad

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 15 April v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondga_ 15 April 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 15 April v.m. Ï0 uur: Ds. N. A. WAANING.
n.m. 5 uur: Dezelfde,
cat. Zondag 34.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 15 April v.m. 10 uur: Ds. N. PADT.
KINDERDIENSTEN

12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur loL
Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Aïlerh. Sacrament.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 13 April Middagdienst 6 uur.
Zaterdag 14 April Einde v.d. Sabbath 7.41 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

Groote sorteering in nieuwe Ledikanten, Klapbedden,
Bedstellen, Ameublementen, Clubjes, Karpetten, Tafel-
tjes, Theemeubels, Divans enz.

ZANDV. MEUBELHAL
BRUGSTRAAT 1-17-19 - TELEFOON 464



Sp&ssiaie prijzen

Eet-, Tlise-, Ontbijtserviezen

Goudlijn Eetserviezen . . .

Goudlijn Ontbijtserviezen . .

Goudlijn Theeserviezen . .

Goudlijn borden, diep en plat

Goudlijn Dessert bordjes, 6 st.

Crème Eetserviezen . .

Crème Ontbijt serviezen
.

Crème Theeserviezen

Crème Dekschalen . .

Goudlijn Dekschalen

Goudlijn Kop en Schotels

ZIET DE ETALAGE.

Slaapkamermatten 49 et

Voordeurmatten * 85 et

Cocosloopers 55 et per el

Closetmatten * 19 et

Cocosmatjes * 29 et

Slaapkamerkleedjes 89 et

Slaapkamermatjes 32 et

Roc Sameprijzen f

Schoonmaakartikelen
Keukentafels ƒ 1.78

Sterke Trappen, per trede . . . . „ 0.25

Sterke Waschborderi ƒ 0.48

Stoelzittings „ 0.24

Deurplaten „0.10
Taielzeil, per el .

.->
, 0,48

Kastzeil, per el „ 0.16

Spatzeiltjes , 0.32

Boodschapmandjes „ 0.38

Ronde mandjes , 0.29

Stofdoek mandjes „ 0.25

Sterke Matklopper „ 0.25

ZEEMLEERLAPPEN
34 — 59 — 89 — 98 et.

asv
Haltestraat Telefoon 311 - Zandvoort

INSTITUUT v. ARBEIDERSONTWIKKELING

In aansluiting met het bericht in het vorig nummer
deelen wij nog mede, dat de vergadering, waarin C. A-
't Hart spreekt over „Hoe was Rood Weenen'" Dins-
dag 17 April 8 uur gehouden wordt in „Ons Huis".
Hetgeen vorige keeren door het Instituut gboden

werd is waarborg dat het een goede avond wordt. Wie
wil niet gaarne hooren en zien wat in Weenen tot stand
kwam? De toegangsprijs is 10 cents.

OUDERAVOND.
In de Wilhelminaschool wordt op Vrijdag 20 April

een ouderavond gehouden.
Onder leiding van den heer Zuidema zullen de leer-

lingen eenige liederen zingen.
De heer Stemerding, oud-directeur van een Chr.

Kweekschool te Rotterdam zal spreken over het inter-

ressante onderwerp :„Schoolvrees".

Adverteert in dit Blad

Dames!
indien U gesteld bent op goedkoope lingeries

I ZIET ONDERSTAANDE PRIJZEN

Dames Kousen, vanaf 29 et
Prima Camisoles, vanaf 39 et
Macco Directoires, vanaf 13 et
Prima Dameshemden ...... 49 et
Zeer mooie Onderjurken, vanaf . . . 79 et
Batist Dames Nachthemden .... 89 et

Matzijden Dames Onderjurken, vanaf . 98 et

Jongens Sportkousen 17 et

Mooie Dames Costuumrokken .... 5 C
f

Theedoeken, vanaf * c
|

Tafellakens, vanaf qq *
Geborduurde Sloopen, extra zwaar . . 39 et
Zeer mooie batist Kinderpyama's . . 69 et

VOOR UW BUSTEHOUDERS EN COR-
SETTEN, JARRETELGORDELS EN BUIK-
BANDEN ZIJN WIJ HET GOEDKOOPST
EN MEEST GESORTEERD.

HET

Koopjeshuis
M Kerkstraat 32, naast Albert Heijn W&

We lezen:

Prof. dr. F. J. J. Buytendijk heeft een brief gericht
tot den heer C. J. Stoete te Zandvoort, uitvinder van
de schoepenboot, waarin hij hem mededeelt, „dat hij

met belangstelling kennis genomen heeft van het prin-
cipe van deze uitvinding; het komt alleen maar aan op
de juiste toepassing van het beginsel. Men kan dus niet
volstaan met alléén een boot te zien met schoepen,
doch het gaat ook om een natuurkundig nieuw begin-
sel eener geheel afzonderlijke werkwijze tegenover het
bestaande.

POPULAIRE FILMAVOND.

De populaire filmavond van de Hollandia Bioscoop
wordt Dinsdagavond gegeven.
De Koning der Wildernis heet het hoofdnummer. Het

is een soort navolging van den bekenden Tarzan.
Het brengt ons naar Afrika, waar Kaspa opgroeit

van kind tot „leeuwenman".
Een legendarische figuur bij de inboorlingen, een cir-

cusattractie. Hij weet echter te ontsnappen en brengt
de geheele stad in opschudding.

Niets en niemand is in staat de wildheid van den
oermensch te temmen, totdat de leiding van de zachte
hand van de echte vrouw zijn levenssnaar doet stillen.

Wat dan de Mensch is, wat dan de dieren zijn wordt
in het filmlint op sensationeele wijze uitgedrukt. Maar

het goede, het edele zal over alles toch de overwinning
daardoor overal behalen. Een gelukkig einde dat het
Afrikaansche Paradijs, dat zich aan 't eind van het lint

ontsluit en bereikt wordt door de open poorten van
het geluk, als de liefde die ontsluit.

BANDOENG WAFELS
per half pond 30 cent

JAVA WAFELS
per half pond 25 cent

J. G. Nijhuis
GROOTE KROCHT 32
- TELEFOON 370 -

Het Spreekwoord
Goedkoop is duurkoop "

Is niet altijd de waarheid
bewijst U dat er uitzonderingen zijn.

ONZE KWALITEIT BLIJFT ONVERANDERD „EERSTE"
Riblappen per pond vanaf

Lende lappen per pond vanaf
Borstlappen, per pond vanaf
Klapstuk, per pond
Doorregen lappen, per pond
Haas, per pond
Lende, per pond
Punt, per pond . ,

Biefstuk ƒ 0.70
Baklappen „0.60
3 pond Lamsvleesch „ 0.60
Lamsbout „ 0.50
Lamslappen „ 0.40
Lamskarbonaden . . . . . . ƒ 0.35—0.40

H. VAN ELDIK - TELEFOON 416===== BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat). -

„ELDIKS" kwaliteit

4 pond Ossevet (gedraaid) ƒ
3 pond Dikke Reuzel
3 pond Osselappen
3 pond Gehakt en half pond Reuzel
2 pond Osselappen en 1 pond Gehakt .

.

2 pond Karbonaden (sch.) 1 pond Reuzel
3 pond Karbonaden (sch.)

3 pond Varkensfricandeau
3 pond Varkensrollade
3 pond Ribkarbonade
3 pond Haaskarbonade
3 pond fijne Ribkarbonade
3 pond Varkenslappen

3 pond Saucijsen
3 pond doorregen Varkenslappen

1.20

0.85

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.25

110
110

1,25

1,25

1,10

1.00

0.85

-0.80.

0.50

0.50

0.45

0.45

0.40
0.80
0.70

0.70
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achter-weg 1 - Teler. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'¥ DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertenticn van 1—6 regels ,/ 1.85.

Elke regel meer ,/ 0.30. Hij abonnement
speciaal larie]. Ingcvonelcn medeelee-
lingcn op ele eerste pagina / 0.00 per
regel.

ALG. NED. VROUWEN VREDEBOND.
Donderdag 10, Mei op Hemelvaartsdag, heeft in. den

Haag een Stille Rondgang plaats. Deze wordt gehouden
op initiatief elcr Alg. Ned. Vrouwen Vredeboncl en de
Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid.
Vele inwoonsters van Zandvoort zullen zich ongetwij-

feld voor deze Stille Rondgang interesseeren, gezien de
belangstelling voor de indertijd gehouden lezing van
Ds. Padt over de Vrouw en de Vredesbeweging en gaar-

ne mede demonslrccrcn tegen de grootste gruwel ter

wereld die Oorlog heet.
Daar de tijd kort is stelt het Comité zich voor zoo

spoedig mogelijk een vergadering bijeen te roepen, waar
de bedoeling van deze Stille Rondgang nader zal wor-
den uiteen gezet.
Vrouwen van Nederland, bedenkt Eendracht maakt

macht.
Zij, die thans reeds besluiten 10 Mei naar den Haag

te trekken geven zich op bij Mevr. Verstappen—Scheu-
rcr en Mevr. de Boer—Margadant resp. Zandvoortsche-

ZANDVOORTSCHE MUZIEKKAPEL
Bovengenoemde verceniging geelt Zaterdag 28 April

een groote feestavond in gebouw Centraal. Aan deze
avond zijn verschillende attracties verbonden o.a. op-
treden van Willy Derby. Zooals misschien bekend is

heer Derby een half jaar ernstig ziek geweest en heeft
thans na zijn herstel met enorm succes in Theater Tu-
schinski te Amsterdam opgetreden.
Wij twijfelen er dan ook niet aan of zijn succes zal

hier ook groot zijn.

Verder staan er nog verschillende verrassingen op het
programma. Na afloop Bal onder leiding van den heer
du Mee en muziek onder leiding van Engel Paap.
Het geheel belooft een buitengewone feestavond te

worden,
laan 19 en 11.

KENNEMER GOLFCLUB.
Zondag werden op de velden van de Kcnnemer Golf-
club de aanmoedigingswedsrijden gespeeld voor de in-

ternationale wedstrijden.
Het was bijzonder gunstig voorjaarsweer, schitterend

wedstrijdweer en was het een dag geweest meer verder
in het seizoen, dan zouden ongetwijfeld schitterende
partijen genoteerd zijn.

Nu was nog heel goed merkbaar de invloed van de
rust van het winterseizoen en voor verschillende deel-

nemers aan deze wedstrijd ook het nog niet bekend zijn

met ligging en afstand.
Deze aanmoedigingswedstrijden waren een voorbe-

reiding voor een Fransche ontmoeting. Alle krachten
werden ingespannen, om een zoo hoog mogelijke plaat-

sing op de ranglijst eervol te kunnen innemen.
Er waren zeer interessante slagen en vooral het wis-

selende, waarop men door tegenvallers altijd bij het
golfspcl kan rekenen, bracht spanning in deze laatste

wedstrijdrvan de serie van vier.

De heer Kerkhoven van de EI. G.C. uit den Elaag

Zijn wij futloos ?

Er wordt van zekere zijde beweerd, dat „in het Rijk
der Nederlanden, waarin inderdaad de zon niet onder-
gaat, een zoodanig toenemende geest (o.a.) van futloos-

heid, onmacht, onwil en onverschilligheid is, dat het de
spuigaten uitloopt, en dat het somtijds lijkt, of de natie

de ontbindende krachten verzamelt om zelfmoord te

plegen."
Dat is sterk gezegd! Maar o.i. tevens zeer overdre-

ven. Zeker, er zullen onder de Nederlanders zijn, die

lijden aan futloosheid, onmacht, onwil en onverschillig-
heid. Misschien zelfs meer dan ons lief zijn. Maar de
meesten van hen zijn tot de genoemde tekortkomingen
in karakter en geest gekomen door de tijdsomstandig-
heden, waarvan ze slachtoffer geworden zijn. Derge-
lijke zwakkelingen zijn er altijd geweest — onder hen
scharen wc b.v. ook de uit den hoog-conjuctuurtijd
voortgekomen „O.W.-ers" — en zullen altijd blijven.

Maar daartegenover staan de sterkeren, die onder voor-
en tegenspoed dezelfden blijven. Zij laten zich door het
lot niet uit het evenwicht slaan, noch intimideeren. Zoo
zijn er in onzen tijd voorbeelden te over, om zulks te

bewijzen. Wij denken aan onzen middenstand. Een
groep van burgers in onze samenleving, die toch zeker
zwaar getroffen is. Toch blijft zij niet bij de pakken
neerzitten, maar blijft doorworstelen, en behoudt on-
der alle omstandigheden het hoofd koel. Onze midden-
standers toonen steeds weer de eigenschap van het ini-

tiatief.

Wij denken aan onze boeren. Kom bij de zandbocren
op de Veluwc, de kleibocren in de Betuwe. Zij zwoegen
van den vroegen morgen tot den laten avond, hoewel
zij nauwelijks in de verkoopprijzen hunner producten
een belooning vinden voor hun noesten arbeid. En ook
in handel en industrie is van futloosheid geen sprake.
Hoe onze fabrikanten geknot worden door belemme-
rende uitvoerbepalingen, door valuta-moeilijkheden,
door een welhaast knakkende concurrentie, altijd weer
probeeren zij er onder uit te komen, al moet dit dik-

wijls geschieden door groote opofferingen van verschil-

lende aard.

Nemen wij dan zoo'n minderwaardige plaats in on-
der de natie's?

werd eerste, met 486. De volgende winnaars waren Jhr.

Mr. Calkoen van Limmen, Wetselaar van de Kcnnemer
Golf Club en Van Lanschot van De Dommel.
Als datum, waarop de internationale wedstrijden ge-

speeld zullen worden, zal 13 Mei gelden.
1 let belooft een interessante dag te worden op de

Zandvoortsehe velden van de K.G.C.
Een wedstrijddag, die naast de belangstellende aan-

dacht voor het spel ook Zandvoort onder zonnekleuring
op het voordccligst zal doen kennen \oor den vreemde-
ling als een van Ncerlands grootste badplaatsen.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING.
Hedenavond kwart over acht spreken voor de Zand-

voortsehe Jongerenkring de hoeren: Aart van Dobbcn-
burgh en Theo van Reijn over hun reis naar Rome.
Een groot aantal lantaarnplaatjes zal worden ver-

toond.
Wij wekken alle belangstellenden op deze hoogst inte-

ressante avond te bezoeken.

Voor cenige maanden werd een oproep gedaan om
gedragen klccrcn enz. te willen sturen naar Mevr. Blaau-
boer en Mevr. Oostendorp. Aan deze oproep is ruim-
schoots gehoor verleend, alsook aan het verzoek om des
Dondcrdagsmiddags te komen naaien en verstellen en
om de onkosten door maandelijksclie bijdragen te hel-

pen bestrijden.
Donderdag 5 April waren de dames voor het laatst

in dit seizoen bijeen. Er was heel wat bereikt. Groote
stapels klccrcn, onder- en bovengoed, alles keurig ge-

wasschen en hersteld, lagen klaar om weggebracht te

worden. Een groote partij babygoed, klccrcn voor ouden
van dagen, zeer veel paren gestopte kousen, kortom te

veel om op te noemen. Hiermee heeft men verschillende
verecnigingen kunnen verrassen als: Groot Kijkduin,
Vrouwenhulp, Sterre der Zee, het Diaconie Oude Man-
nen en Vrouwenhuis der Ned. Herv. Gemeente, het

Gemeentelijke Oudelicdcn huis enz. en vele particulie-

ren. Hartelijk dank aan de dames, die geen moeite heb-
ben gespaard om alles zoo keurig te verzorgen en ook
aan degenen die geld en goederen zonden. Er wordt
voorloopig niet genaaid. Maar goederen worden nog wel
graag in ontvangst genomen (adres voorloopig alleen

Mevr. Oostendorp Westerparkstraat 17 in 't Zomer-
huis) want in Sept. of Oct. zal het werk weer worden
opgevat en 't zou prettig zijn als er dan weer een en
ander klaar lag, om meteen te worden aangepakt.

G. M. PADT—DE VOOGD.

„IMMANUEL".
Nog even herinneren wij aan den gczclligcn avond, die

de Chr. Zangvcrceniging „Immanuël" houdt op Dins-
dag 24 April. Zang en tooneelspel zuilen afwisselen.

EXAMEN COUPEUSE".
Mej. Anth. Wüst, onze plaatsgenoote slaagde voor

het examen coupeuse aan de „Erhama" Mode-Acade-
mie Ph. Jansen te Haarlem.

Wij meenen van niet! Wij wijzen op de droogmaking
der Zuiderzee, waarvan de eerste en wellicht voor-
naamste ,stap, het maken der" afsluitdijk tusschen
Noord-Holland en Friesland een prestatie is, welke ver
over onze grenzen groote bewondering mocht erlangen.
Trouwens, de permanente strijd tegen het water maak-
te dat ons land op waterbouwkundig gebied een groote
naam had en heden ten dage nog heeft.

In het maken van havens, sluizen, dijken, polders,
bruggenbouw, staan de Nedcrlandschc ingenieurs op
een voornaam plan, zóó voornaam zelfs, dat hun hulp
in het buitenland voor het uitvoeren van waterwerken
ingeroepen wordt.
Wij herinneren in dit verband tevens aan het groot-

ste werk, dat onze zcc-slecpbootkapiteins verrichtten
bij het transport van de geweldige dokken over de we-
reldzeeën, een werk, dat blijkbaar alléén aan onze men-
schen kan worden toevertrouwd.
Een even prominente positie nemen onze piloten in.

Gewagen wre van onze luchtdienst op Indië, een der
grootste lijnen ter wereld, waarop niettemin de dienst,

gaande over drie werclddeelcn met de regelmaat van
een klok plaats vindt. Tallooze vluchten zijn verricht:

slechts een ongeluk, waarbij menschenlevens te betreu-
ren viel, kan vermeld worden. Nog versch in het geheu-
gen ligt de roemrijke tocht van een gewoon verkeers-
vliegtuig „de Pelikaan", dat in een record tijd de heen-
en terugreis maakte, en waarmede de uitstekende naam
van onze vliegeniers bevestigd werd. Andere landen
met koloniaal bezit trachtten, tot nu toe tevergeefs,

ons te evenaren, niettegenstaande zij minstens zoo goed
geoutilleerd zijn als wij. Onze landgenoot Fokker, ont-

werper en bouwer van vliegtuigen geniet een wereld-
reputatie.

Zijn wij op het gebied van kunsten en wetenschap-
pen dan futloos of achterlijk?

Ook dat kan niet beweerd worden. Wc hebben man-
nen naar voren gebracht, die den naam van ons land

hoog houden. (Mengelberg, Prof. Lorentz, Prof. de

Vries, Mr. Limburg).
Wij hebben staatslieden, die op elke internationale

bijeenkomst zeer geziene en geachte figuren zijn (Dr.

Colijn, Mr. Zimmerman, v. Karnebeek).
Is onze kolonisatie een mislukking? We weten wel

anders, al is het alleen slechts door de studiereizen van

FRANSCHE KINDERCLUB . PINSONS ET
FAUVETTES".

Zondag 22 April 11 uur: Eerste repetitie voor de club

in de bar \an Monopole. Bel uitstellende kunnen zich

dien elag nog als lid opgeven oi inlichtingen \ erkrijgen,

ook bij den heer r. Yandenbergh, kostvcriorenst'-aaf 7,

Zandvoort.

GAS-KOOK DEMONSTRATIE.
Gezien het groote succes, dar de laatst gehouden gas-

kookelemonstratie was, zal er a.s. Dinsdag en Woens-
dag wederom een dergelijke tentoonstelling gehouden
worden. Ditmaal in de Oude Bewaarschool.

Speciaal zal de aandacht elcr bezoekers gebracht wor-
den op de moderne gastornui/cn, comloren en verwar-
in in L'sappara ten.

PHOENTX.
De laatste uitvoering van ele Tooneelvereeniging

„Phocnix" heeft plaats: Maandagavond 30 April a.s.

in „A\cnopole".
Opgevoerd wordt: ..liet Oitcrlam" Blijspel in drie

bedrijven van Oscar Walter en Leon Stein.

Opzettelijk wordt deze uilvoering op Maandagavond
gegeven omdat er zoo talloos velen zijn, welke graag
Hel van „Phocnix" zouden willen we/en, maar juist op
Zaterdagavond geen gelegenheid hebben uit te gaan.

En eveneens op/ettelijk is de toegangsprijs voor deze
laatste voorstelling verlaagd tot /' 1.— (plus belasting)

per persoon. Plaatsbespreking Zondagochtend 29 April
10— 12 uur aan ele kas.

WELDADIGHEIDSCONCERT.
O.H. MANNEN- EN KINDERKOOR.

Maanelay 30 April komen beiele keren weer voor het
voetlicht en wel voor het eerst onder haar nieuwe Diri-

gent ele heer Karel Bühne.
Ditmaal schrijven wij ele/e opwekking niet alleen

voor kunstvolle avonel elie U ongetwijfeld zal hooren
in de Concertzaal van Groot rJadhuis, doch bovendien
voor het sympathieke eloel, de baten komen n.1. ten
goede aan het T.B.C, fonds van Onderling Hulpbetoon.
Door dit concert te bezoeken helpt gij dus tevens mcele
aan de T.B.C, bestrijding. Men houclc elus deze avond
vrij.

Kaarten verkrijgbaar bij de hecren W. Bol, Ons Huis,
P. v.d. Mije, Marnixstraat 10; C. Beekhuis, Pakveld-
straat 14; Mevr. Paap—de Wid, Brugstraat 12; Mevr.
Poots van. Popta, Kostvcrlorcnstraat 88 en bij de leden
van het koor a ƒ 0.40 alles inbegrepen.

VERKOOPING.
Makelaar Leising zal a.s. Donderdag 26 April ten

overstaan van Deurwaarder Erbrink te Haarlem, de
laatste veiling houden in ele Burg. Engelbertstraat.
Kijkdag 25 April van 10—4 uur.

den toenmaligen Prins van Brabant, thans Koning van
België.

Eloe staat het met onze jeugd? Is elie ook al futloos,
onmachtig en onwillig? Dan zullen de sport-rcsultaten
b.v. dit uit moeten wijzen.
Welnu, de successen van heden zeggen het tegendeel.

Onze voetballers deden van zich spieken door twee
achtereenvolgende overwinningen op België en Ierland,
waardoor zij zich classeerden voor den strijd om den
titel „wereldkampioen" welke binnenkort in Italië ge-
houelcn zal worden.

En.... onze voetballers, evenals onze andere sport-
boys en girls zijn amateurs, die cen salariëcring of
„bonus" als prikkel tot opgevoerde prestaties missen.
Onze zwemsters durven elcn strijel op te nemen tegen

de afgevaardigden van elk ander land — hoe groot dit
ook moge zijn — waarbij zij zoo gocel als zeker over-
winnaressen zullen zijn.

Onze hockey-spelcrs en speelsters hebben zich in ele

laatste weken gemeten met ele vertegenwoordigende
elftallen van naburige landen, zonder elat het den laat-

stcn lukten, ons te slaan.

De Elollanelsche wielrenners zijn zóó gevreesd, elat,

indien zij inschrijven hun tegenstanders van te voren
reeds weten, kansloos te zijn (Wals—Pijnenburg).
De Nedcrlandschc ruiters zorgden er voor, dat bij

twee opeenvolgende Olympische spelen onze nationale
driekleur, het rood, wit en blauw, aan de middelste
mast ten tecken van overwinning geheschen werel.

Zoo hebben wij getracht aan te toonen, dat ele verwijten
welke ons volk gemaakt worden van slapheid, futloos-

heid, willoosheid en onmacht, overdreven zijn.

En elat het onjuist is, een minderwaardigheids-com-
plcx op ons volk te leggen, wat feitelijk on-nationaal is.

Wij mogen met ele positie van ons lanel en volk in

het wereldbestel best te vreden zijn.

Al willen wij hiermede niet zeggen, dat wij naar ver-

betering moeten blijven streven, want het kan nog be-

ter. Maar beter krijgen wij het niet eloor te zeggen, elat

wij feitelijk niets betcekenen. Dat is een glael verkeer-

de methode, waarvan de resultaten neerkomen op de
hoofden van hen, die haar voorstaan.

(Nadruk verboden).
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I PRIJSVERLAGING afd. Fijne wasch
J H G WEENINK TELEF 287

Overhemden. ,

Stijve Boorden

20 et

7 et

Slappe Boorden

Witte Jassen

. 5 et

25-35 et

Gemangelde-, persopmaak- en geheel opge-
jjj

maakte wasch, halen en bezorgen ook in |j§

de omstreken zonder kosten.

\m

Rijwiel op te knappen
2 BUITENBANDEN
2 BINNENBANDEN
1 STEL SPATBORDEN
1 KETTING KAST
1 CELLULOID STUUR

I

Gemonteerd
aan Uw rij-

wiel voor
f 7.50

Alles prima
materiaal

Ik lever uitsluitend Hoilandsche
merkartikelen en banden :—

:

Hevea Buitenbanden . ƒ 0.95—1.50—1.95—2.25
Hevea Amberbanden, prima ./ 2.25

Hevea Binnenbanden, vanaf ƒ 0.60

Vredesteinbanden /" 1.30—1.75—2.00—2.25—2.50
Groote sorteering Balcfiets- en Transportfiets-

banden vanaf ƒ 3.50

Groote voorr. Rijwielonderdeelen in alle prijzen.

Vraagt prijs voor het geheel op-
knappen van Uw Rijwiel —

SIMPLEX RIJWIELEN HET SUCCES VAN
DIT SEIZOEN. Een prima merk rijwiel met
de Gouden S. voor f 37.— ; f 39.50

Simplex Cycloïde Rijwielen f 57.—; f 59.50

SIMPLEX IS WAARBORG
VOOR VAKKUNDIGE EN BETROUWBARE REPA-
RATIES IS UW AANGEWEZEN ADRES:
RIJWIELHANDEL EN REPARATIE-INRICHTING

JAN POOL 3 Van Ostadestraat 3

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur ofte koop.

ALLE REPARATIES
BINNEN

24 UUR GEREED
Horloges, Klokken, Brillen,

GOUD- en ZILVERWERKEN

ALLES ONDER GARANTIE

IS^S- PA&VELDSTRAAT 8—10 -^@

GARAGE „STATIONSPLEIN'
PAEPER & DERLAGEN :~: TELEF. 340

Hierbij deelen wij U mede, dat vanaf

heden wij de vertegenwoordiging der

PEERLESS U. S. BANDEN hebben. Alle maten
tegen scherp concurreerende prijzen voorradig

Zandv. Muziekkapel Harmoni

§§ Zaterdag 28 April - 8 uur
j

jj§ in Gebouw CENTRAAL |

Groote Feestavond \

W= medewerking van de gevierde |= — Humorist — |

| WILLY DERBY
|

m in zijn nieuw en succesvol |
JU — repertoir. —

|

jjj Diverse attracties en verrassingen j

1 NA AFLOOP BAL |

§| leider den Heer DUÏVÏEE. §H - IVIuziek: - |

jj „The Happy Band" 1

m - met ENGEL PAAP -
|

m Entree 40 cent belasting inbegr. |

j= Voorrie U vroegtijdig van plaatskaarten 1

EIND-SOIREE STOL— ZATERDAG 28 APRIL IN MONOPOLE. —

FILMPJES VAN HET FILMLINT.
De MoIIandia Bioscoop heeft in haar nieuw weckpro-

gramma twee extra nummers.
Daarom wordt vier avonden het publiek, dat gaarne

een bioscoopavond heeft tot afwisseling van de nog
altijd lange donkerte, Zaterdag, Zondag, Maandag en
Dinsdag in de gelegenheid gesteld, op een van die
avonden van dit bijzondere bioscoopprogramma te ge-
nieten.
Het hoofdnummcr is: De man met de wassen beel-

den.
Met het bekende volksboek, dat nu tot onze verba-

zing dezer dagen in een geheel nieuw gewaad als 't

ware opnieuw geboren zagen, heeft dit lint niets anders
dan de titel gemeen.
Deze Man met de Wassen Beelden is de moderne

boosdoener.
Wachtte de Man met de Wassen Beelden van voor

negentienhonderd in lijdzame berusting tot de vergel-

ding zou komen, geknakt als hij was door het ontzetten-
de leed van de onverdiende kerkerstraf, in deze moder-
ne Man met de Wassen Beelden treedt de meest geraf-

fineerde misdaad als heerscher op.
Totdat
Ja, gelukkig totdat de wrekende vergelding met ver-

nietigende kracht het leed, dat men heeft laten lijden

duizendvoudig gewroken wordt.
We weten het, in brcedc kringen heeft men ernstige

bezwaren tegen bioscoop en film.

We kunnen het begrijpen, hoewel we het niet zoo di-

rect aanvoelen als velen.
Waarschijnlijk komt het, omdat de film — moeten

we zeggen gelukkig of ongelukkig? — ons niet meer
is dan een enkele ontspanning, waarbij men niet behoeft
te denken.
Afgescheiden van de vraag, of dat soms nuttig en

noodig is voor anderen en ons, zonder deze kwestie
principieel te willen stellen, willen wc toch nog even
naar voren brengen, dat in een film met eenige ver-

dieping altijd deze leering wordt uitgebeeld: Het kwaad
wordt gestraft, het goede beloond-
Zcg nu niet: Wat afgezaagd.
We weten hét. Helaas we weten het: Het is maar een

film!
Maar toch vragen we ons af, of die les, telkens en

telkens in allerlei vorm, in allerlei nuance op het witte
doek voorgcdiend, toch niet eindelijk eens nuttig effect

zal gaan geven, ook al is de vorm dan ook die van een
film roman of romantische film van het doek.
Neem nu: De Man met de Wassen Beelden.
Om te voldoen aan 't verlangen van het bioscooppu-

bliek, want dat publiek is 't toch, dat dcor hun entree's

het filmlint door de trommel doet vliegen, is het gege-

ven in een misdadigerspak gestoken, een misdadigheid
\ an de ergste soort.

DONDERDAG 26 APRIL

GROOTE VEILING
BIJ HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

De Eerste Zandv. Papierhandel
voorziet U van alle benoodigdheden

voor de Schoonmaak ! !

!

BEHANGSELPAPIEREN, per rol vanaf .... 6 et

KASTPAPIER per rol vanaf 10 et
KASTRANDJES, per dozijn 10 et

PUNAISES, 4 doosjes voor 10 et
Tevens Winkelzakken, Toonbankrollen, Erzats, Perka-

ment enz. enz.

SWALUËSTRAAT 4 — TELEFOON407

De man met de wassen beelden
— HET EVENEMENT VAN HET SEIZOEN —

Dames en Heeren
Wanneer U een fijne smaak hebt
voor het dessin van Uw kleeding,
moet U onze collectie komen zien,
of op aanvraag worden de stalen
en platen U gaarne toegezonden.

(Vfanteicostumes naar maat vanaf f 32 50
IVIantels naar maat f 32.50
Costumes naar maat f 45.

—

] A- F. ZORN Jr>
Dames- en lieerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a — TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting.

«Stijf* t,>J
v;s

SCHOOLPLEIN 4 HOEK WI L LERfl STRAAT

HEEFT

dit kenmerkt ons JAREiMLARSQ BESTAAK
en onze GOEDKOOPE PRIJZESM. Vergelijk onze
kwaliteit goederen en prijzen met andere zaken
en ü komt tot de conclusie dat U bij

SJW DE WOLBAAL toch beter koopt
en NOG GOEDKOOPER

few

üllMi

Wij hebben onze Z0MERG0EDEREN al

ontvangen.

De nieuwste Pullovers vanaf 68 et
Pracht Kraagjes 26 et

De Nieuwste Fantasie knoopen.
Handschoenen met kap vanaf 86 et

Ziet onze Etalages*

Wildlederen Handschoenen
mot kap 195 et

Alleen deze week Rosé Zefier Wol
van 39 et voor 27 et per knot

Extra aanbieding in Vitrages. *

Afgepaste Gordijnen vanaf
79 et (iets moois)

Ziet onze Etalages*
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HOLLANDIA BIOSCOOP
Telef. 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Vanaf Zaterdag 21 tot en met Dinsdag 24 April - 8 uur

Voorzie U vroegtijdig van plaatskaarten* f|

14 STATIONSSTRAAT 14

Groote voorraad MATTEN
Slaapkamermatten 140x180 voor 45 et

Ook 12 els en 16 els matten.

AllesKomt U ook onze voorraad Meubelen kijken.

tegen zeer lage prijzen.

SCHUIFTAFEL, voor ƒ 11.50

Reparatiën aan alle Meubelen.

Specialiteit in het omlijsten van Portretten.

14 STATIONSSTRAAT 14

Rijwielen^nm^ £ L25
UW VOOR- EN ACHTERWIEL
OPNIEUW GESPAAKT

HL DAMES e^s
JAN STEENSTRAAT 1

STATIONSSTRAAT 14
JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
JAPONNEN GEMAAKT vanaf f 2,50

PATRONEN NAAR MAAT

TE HUUR EN TE KOOP
GEVRAAGD

ONGEiVlEÜBILEERDE VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUSZEN

Laat Uw gemeubileerde woning
voor het a.s. seizoen
GRATSS inschrijven.

woningbureau „Kennemerland"
v.h. H. KWAK Hzn.

Zandvoort Hoogeweg 66 Tel. 358

Een volmaakte Permanent

voor de MINIMUM-PRIJS van f 4.50
knippen, wassclien, watergolf inbegr.

bij het p^*" vertrouwde adres van

:

Maison „GERRITS"
ZEESTRAAT 30 - TELEF. 348

HET ADRES VOOR:
Haarverven, Blondeeren,

Massage, Manicure, Enz.

Aparte HEERENSALON
Goe Jkoope prijzen ! ! !

ZATERDAG 28 APRIL IN
ï

^rv
_j

MONOPOLE, —

Spelonken en gangen, geheime deuren en valluikcn,
smokkelaars en gangsters, 't geeft een reeks \an span-
nin<.>smomcnten en verraderlijke intriges.
Maar wij voor ons persoonlijk beschouwen dat als

toeuitt. Laten wc eerlijk \erklaren, dat de draad van
een Hlmroman ons vaak ontsnapt voor een mooi ver-
gezicht, een berglandschap, een wondere natuur van
een ander deel van onze wereld, die toch zoo wonder
mooi is.

I ïelaas is dat mooie en wondervolle in verscheiden-
het werkelijke weergegeven in het volle mysterie van
beid zoo ver buiten ons bereik en dus: het hulpmiddel.
Maar laten wc het bijzondere laten rusten en ons be-

palen tot het algemcene, dat vm meerdere en grootere
beteekenis is.

In: De Man met de Wassen Beelden wordt, helaas,
de geraffineerdste misdaad. Laten we buiten beschou-
wing laten, hoe ieder persoonlijk daarover oordeelt.

Laten we buiten het geding plaatsen, ot de uitbeel-
ding van wat is en wat bestaat nuttig ot onnut etfect
sorteert.

De man met de wassen beelden
Hoe kwam het, dat er steeds een schoone vrouw ver-
dween, wanneer er een wasfiguur aan het museum werd
toegevoegd?

Laten we alleen het slot aanhalen als sluitstuk \ an
onze geuite bewering, al hebben we in bovenstaand zoo
oppervlakkig reeds enkele punten aangetikt, om die
o-\crtuiging te geven, dat we weten hoe de filmkwestie
tientallen kanten en hoeken en vlakken heelt. Maar het
slot: vergelding.
Ken wreed en ontzettend slot. Een monsterachtig pro-

ces-einde.
Maar het moet toch die ecne gedachte diep en diep

in het weten van den toeschouwer drukken: Vergelding.
Dus: De leugenaar door eigen leugen vermeld. De

kwaadspreker door eigen kwaad verstikt.
De moorder door eigen wapen gedood. De diet door

eii>en hand bestolen. De ruziestoker door eigen vuur
verteerd. De hoovaardigc over eigen trots de nek ge-
broken. De huichelaar zich zelf ontmaskerend.
En zoo door en zoo door.
Zouden er niet enkelen zijn, zou er niet ééne zijn,

die dat en dat alleen in zich opneemt, wat dan ook het
voorafgaande zij.

Zou niet ééne voor één enkele maal terugkeeren van
tic daad, die niet behoort in een geheel, zooals de we-
reld als Wereld is?
Zich herinnerend de -\crgelding uit: De Man met de

Wassen Beelden. I fet/ij bewust ot onbewust.
Is het: en toch
Of is het: nog
Zie, dat laatste alleen geeft reeds aan, hoc wc ons tot

't neerpennen van dit filmpraatje gedrongen gevoelden.
Die heeic, kleine en geringe kans van mogelijkheid.
Want: Wie weet?

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 9 tot en met 14 April werden 55 Kuip-

en 372 Douchebadcn genomen.

DONDERDAG 26 APRIL

EU HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

Model Fij n-strij kinr ich ting

HALTESTRAAT 58 ZANDVOORT

Overhemden
Boorden
Manchetten,
Vesten

25-30 et

. 8-10 et

p.p. 12 et

Smokinghemden 35 et

Jassen '
. . 30-40 et

Blouses . . 30-40 et

40 et Japonnen . 50-60 et

Uw goederen worden bij ons GESTREKEN en niet ge-
perst, dus geen breken van boorden en jassen.

Speciaal in het opmaken van fijne Dames- en Heerenwasschen

Krimpen of verkleuren uitgesloten.

Mevrouw dat is iets wat II zoekt
Geen fabriekswerk, dus geen
slijtage van Uw goederen!

M. LAVERTU—MEULMAN.



et lis van Kees

HET MONOPOLE-MENU.
Zaterdag, 21 April wordt een gedenkwaardige dag in

de analen van Zundvoort's geschiedenis, n.1. de offi-

ciecle herdenking van het 12 'A..-jarig bestaan van de
Tooncelvereeniging Phoenix. 's Middags wordt in ons

gebouw een receptie gehouden en wij twijfelen er niet

'aan of de vele Zandvoortsehe vrienden van Phoenix
zullen van deze gelegenheid gebruik willen maken, de

jubilecrende verecniging geluk te wenschen. 's Avonds
wordt de or een plaatselijk comité een feestavond aan-

geboden, waartoe een uitgebreid en wèlver/ovgd caba-

ret programma werd samengesteld met medewerking
en onder artistieke leiding va,n den hier zoo populairen
cabaretier Paul Ostra. Deze naam alleen reeds waar-
borgt een \roolijke avond, doch ook de overige num-
mers L'arandceren U zulks, terwijl een daverend Phoc-
nix-hal rnder leiding van .1. Stol .Ir. het feest zal be-

sluiten. Gaarne wekken wij een ieder op z'n belangstel-

ling te doen blijken en wij verwachten chinook een
stampvolle zaal, hedenavond. Plaatsbesprcken wordt
zeer dringend aanbc\olcn.
Zaterdag 28 April belooft iets extra's te worden voor

de Zancheortsehe danslustigen, n.1. de cindsoirce van
het bekende dansinstituut .1. Stol .Ir. Gezellige stem-
ming., goede dansmuziek., prettige afwisseling en
amusante attracties., wat wilt U meer? Wat wilt U
méér, om het winter-dansseizoen te besluiten? Profi-

teert van deze laatste gelegenheid en reserveert rcccls

nu Uw avond.
Tenslotte mogen wij reeds thans verklappen, dat door

de directie van Monopole grootsche plannen in voor-
bereiding zijn voor het naderend zomerseizoen. Dag
aan dag wordt met koortsachtigen haast gewerkt, om
het den gasten aanstonds zoo aangenaam mogelijk te

maken, terwijl diverse contracten reeds werden afgeslo-

ten met vooraanstaande artistcn. Welke deze zijn....?
Laten we nog even het geheim bewaren! liet is mis-
schien een kwestie van enkele weken nog maar en het
nieuwe seizoen, het nieuwe zomerseizoen doet op kla-

terende wij/e z'n intree in Monopole!
(Adv.)

DONDERDAG 26 APRIL

BIJ HENK LEÏSING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

ANTWOORD OP PUBLICITEIT.

Bestaande schepen stuwen het water sneller naar
achteren als de vaartsnclhcid.
Tc controlecrcn tegenover de aarde.
Het feit dat het water sneller naar achteren gestuwd

moet plaats vinden, om met een boot vooruit te gaan,
is oorzaak, dat de contra weerstand met de stuwvlak-
ken veel minder water grijpen, als dat er aan weerstand
van de boot zelf overwonnen moet worden.

Logisch bezien, wordt er dus aan een schip veel meer
beweging in het water gemaakt om dit voort te bewe-
gen, in vergelijking van een wiel aan een voertuig over
de aarde. Een voertuig echter, is direct afhankelijk van
de beweging der wielen.
De schepen zijn in zekeren zin afhankelijk van de

snelheid der bewogen stuwvlakken onder water; om-
dat hier het onderdeel, dit aan een voertuig, het wiel is

en vervangd, evengoed een beweging kan maken als het
schip stil ligt. Zulks aan een voertuig niet op gaat, of
men moet dit zelf in beweging stellen.

Het verschil tusschen voertuig en schip is dusdanig
groot, dat bij het laatst de eigenlijke voortbeweging
absoluut onafhankelijk geschiedt tegenover de voortbe-
weging m.a.w. de stuwbeweging onder water. Deze
stuwbeweging is aan het bestaande véél sneller door de
allereerstgenoemde oorzaken.
Het nieuwe van mijn vinding en waar ik jaren naar

gezocht heb, staat in werkwijze lijnrecht tegenover het
bestaande.
De eindstelling dezer proeven, verklaren zich, dat ge-

zien de stuwbeweging onafhankelijk der voortbewe-
ging plaats vindt, het schoepoppcrvlak onder water,
méér water productief moet grijpen, als dat er bij voort-
beweging van de boot zelf, op zij gezet moet worden.
De nieuwe werkwijze is aldus, datdc boot zich snel-

ler voortbeweegt als hiertegenover gelegenheid bestaat
het water naar achteren te stuwen.
Omdat nu een schip in de juiste verhoudingen direct

tevens op snelheid komt, gelijk als een voertuig, heb ik

dit vaartuig „Blikscmboot" genoemd.
Men heeft in scheepvaartkringen wel eens over de

benaming gelachen, „een eigenschap" die men in Neder-
land toch gauw doet.
Komt echter de tijd, dat er zich een gelegenheid voor

zal doen dat wc energiek kunnen doorzetten, ook dan
zal ik lachen.
Aan het Ned. Schecpbouwkundig proefstation, die

mijn beginsel niet als nieuw wenscht te beschouwen,
kan ik den raad geven, de cijfers van het rapport naar
oorzaak en gevolgen te ontleden en niet tloor elkander
te gooien als lootjes in een loterij.

C. J. STOETE, Zandvoort.

I

Witten
f 1.~

A. KEMP

WERK?
of waterverven
per plafond p.k.

- Noorderstraat 47

f •
® Verkoopt Uw VODDEN ®
® aan W

die altijd 's Zomers en

's Winters komt en niet

aan lui die altijd maar
voor gelegenheid komen.

HENK met de BEL
geeft altijd het meest
voor U vodden, dat is al

dikwijls bewezen.

i»<#><^

•^

Koopt nu een
„R. S. Stokvis" fiets

Een mooie dag, een heerlijk zon-

netje, kilometer na kilometer

glijdt U voort zonder een spoor

van vermoeienis. Maar ook bij

storm en regen kunt U op uw
„R. S." vertrouwen: Een „R. S."

kan tegen een stootje.

Wacht niet langer: koopt nu een

„R. S.", de eenige goedkoope
fiets met echte Torpedonaaf,
Dunlopbanden en Dunlopzadel.

Degelijk Stokvis-fabrikaat.

Torpedonaaf

F 4.- exfra

#

^ Zandv* Rijwielhandel X

% H. G. van Nieuwenhulzen I
£ PAKVELDSTRAAT 4 4»

etrouwbare Reparatiën

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEÏVIEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN

RFLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantie op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

O. s. s.

Hedenavond aanvang 8 uur houdt bovengenoemde
verecniging haar laatste clubavond van dit seizoen in.

Muluru aan den Strandweg. Verschillende spelen zullen,

worden geoefend, terwijl schitterende prijzen beschik-

baar gesteld zijn.

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 15 April:

/(.u-nccuwcn IV—V.O.G. III, 3—2.
ZiemeLuwen V—Kenntmers VII, 3—3.

Zandvcort jun.—Zeemeeuwen jun., 2—4.

Zeemeeuwen e adsp.— Hillcgcm adsp., 1—5.

Voer Zondag 22 April a.s. zijn vastgesteld:
D.T.S. I(Oisdkarspcl—Zeemeeuwen I (Rauch-bekcr 2 u.
Zeemeeuwen jun.—E.D.O, b jun. 10 uur.

Zaterdagmiddag drie uur:
Zeemeeuwen b adsp.—E.D.O. b adsp.
Haarlem c adsp.—Zeemeeuwen c aelsp.

Door de nederlaag van DeReO tegen C.T.O. op j.I.

Zondag kunnen deze dus niet meer in punten aantal
gelijk komen zoodat dus thans ons tweede kampioen is

van zijn atdecling, waarmede wij hun van harte geluk-
wensehen.
Om de training goed ter hand te kunnen nemen is

veel gel.J noodig. Dit zouden wij trachten bij een te
krijgen door het verkoopen van loten voor ons trai-

ninusfrnds.
Aan'-'ezien het echter niet zoo naar wensch gaat met

die verkoop wekken wij U allen op om zooveel moge-
lijk deze loterij te steunen. Wij rekenen op veler mede-

Vim'.
l!estuursvcr<5adcring op Maandag 23 April a.s.

avonds 8 uur aan het bekende adres.
des-

— ZATERDAG 28 APRIL IN MONOPOLE

RECEPTIE EN FEESTAVOND PHOENIX.

We herinneren nog even aan de receptie, die Zater-
dagmiddag van 3.30—5.30 uur in de groote zaal van Mo-
nopole door het bestuur van de tooneclvereeniging
Phoenix gehouden zal worden.

Niet alleen afgevaardigden van verecnigingen, maar
ook particulieren, die zich geroepen voelen het actieve
bestuur van Phoenix te i'elicitecren bij gelegenheid vart
het 12'At-jarig jubileum en te danken voor de vele ge-
notvollc avonden, waarvoor het bestuur en de leden
van Phoenix met opoffering van veel tijd en moeite
zorg droegen, zijn zeer zeker hartelijk welkom. Ook
hier geldt het: „Hoe meer zieltjes, hoe meer vreugd."

In nog grootere mate geldt dit spreekwoord natuur-
lijk voor de feestavond. Wil deze werkelijk slagen — en
dat zal hij — dan moet de zaal tot de laatste plaats uit-
verkocht zijn.

Doordat' deze avond uitgesteld moest worden, be-
stond aanvankelijk de vrees, dat liet programma geheel
gewijzigd zou moeten worden. Deze vrees bestaat
thans gelukkig niet meer. Het programma kan in zijn
geheel, met een kleine wijziging in de volgorde, worden-
uitgevoerd, terwijl als hooge uitzondering van den Bur-
gemeester toestemming werd verkregen tot drie uur te
dansen — tot drie uur en wel onder leiding van den
heer J. Stol. Me dunkt dat zegt genoeg!

BURGERLIJKE STAND.

GEBOREN: Grietje Sophia: dochter van P. Weber
en J. C. Dupont. Petrus Antonius Franciscus, zoon van.
P. J. J. van den Berg en E. Versluis.
ONDERTROUWD: J. F. Turenhout en E. C. A. var*

der Meij; J. P. M. Mensing en S. C. Griesheimer; D. var*
Duijn en B. J. Pellicaan; H. Keur en C. E. Buehholz.
OVERLEDEN: C. van Duivenboden, weduwe van M.

van der Mije, oud 82 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN: Echte. J. F. Helsloot

van Amsterdam, Oranjestraat 7 rood, A. van Leeuwen
van Amsterdam Nassauplein 10. P. Flolst van Amster-
dam Zeestraat 4; Wed. G. Tates v. Bloemendaal Zand-
voortschclaan 10; N. J. Bruijnc van Amsterdam Kost-
verlorenstraat 30; P. G. Klemm van Heemstede Wikke-
laan 8; O. Grier van Amsterdam Noordbuurt 7; J. C.
Pigge van Haarlem Hecrenstraat 3; J. J. van Steenber-
gen van Amsterdam Hugo de Grootstraat 1. I. Naeije
van Amsterdam Marisstraat 23; C. Emmer van Amster-
dam Dr. Gerkestraat 30 rood; Wed. W. Schmersal van
Amsterdam Haltestraat 6.

De man met de wassen beelden
— De sterkste Mysterierilm, geheel gekleurd. —

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TANDA RTS
Geheele gebitten f 50.— ;

pijnloos
trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10— 11% uur
Dinsdagavond van 7%*—8% uur
Woensdag tusschen 4— 5 uur
Donderdagavond van 7% —8% uur
Zaterdag tusschen 10^-llJ^ uur
Zaterdagmiddag van 2—4 uur



Zandvoort's Weekblad Tweede Blad Zaterdag 21 Apri

loscoop
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 21, Zondag 22, Maandag 23 en Dinsdag 24 April

Aanvang 8 uur. Aanvang 8 uur.

4 DAGEN! 4 OPVOERINGEN VAN EEN GRAN-
DIOOS PROGRAMMA. Vertooning van de grootste
mysteriefilm ooit vertoond

Een groot kunstwerk met een spannend sensationeele
handeling.
Hoe kwam het, dat er steeds een schoone vrouw ver-

dween, wanneer er een wasfiguur aan het museum
werd toegevoegd.

De grootste thriller sinds jaren»
Van begin tot eind vol spanning en intriges.

De sterkste mysteriefilm geheel gekleurd.

Wat voor geheim wordt daar achter stalen deuren
verborgen gehouden?

De politie gaf het op.

Wat is het raadsel van het wasmuseum?

In de hoofdrollen:

LIONEL ATWILL, FAY WRAY, GLENDA FARRELL

De man mei de wassen iseelden
is het gesprek wmn den dag FFFF

Als tweede hoofdnummer optreden van: BUSTER
KEATON in

Een oerkomisch filmwerk in 8 acten, waarbij U zich
kostelijk zult amuseeren.

Als extra attractie de voetbalwedstrijd

HOLLAND-IERLAND 5-2
Speciale Polygoon-opname.

GEEN TOEGANG ONDER DE ACHTTIEN JAAR.
ENTREE 40, 65, 90, 110, 135 cent plus belasting.

Zondagmiddag 2.30 Familie- en Kindermatinee
Als hoofdnummer: BUSTER KEATON in

[i

I De
Oerkomisch filmwerk in 8 acten.

Verder uitgebreid Programma.

Entree 15—30—40 cent plus belasting.

ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Woensdag 25 April 8 uur Populaire Voorstellin

De

OPVOERING VAN 2 HOOFDNUMMERS.
Als 1ste:

naar het bekende tooneelstuk DE EERLIJKE VINDER
Regie Ernst Lubitsch. In de hoofdrollen MIRIAM HOP-
KINS en CHARLY RUGGLES.

Als 2e Hoofdnummer:

MET CARY COOPER.

Entree 25 en 45 cent plus bel.

Plaatsbespreking voor alle voorstellingen in Sigaren-
magazijn EISENHARDT, Stationsplein.

VOOR UW
Fijne Vleescl
NAAR

VAN KOL -

m
m

m
m
m
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hebben den jarenlangen strijd tusschen petroleum, gas

en electriciteit glansrijk gewonnen en U kunt thans

voor enkele centen per dag Uw maaltijden gereed

krijgen.

Demon bespaart geld
De Huismoeder is in dezen tijd gedwongen op haar gas-

en electriciteitsrekening te bezuinigen; de techniek

brengt uitkomst!

Beschermd voor namaak onder Nederlandsch patent

No. 23684 heeft zij een toestel uitgevonden, dat door
vernuftige constructie de petroleum geheel en al benut.

Deze methode, waardoor een intense hitte ontstaat,

verbruikt slechts 1 deel petroleum op 500 deelen lucht.

Vandaar zijn buitengewone spaarzaamheid.

Geen vergiftig gas, geen dure kolen noodig: petroleum

van enkele centen doet met minder moeite meer en

zelfstandig werk.

m
m
m
m
m
m

Demon bespaart tijd

m

Door den bijzonderen bouw van den veiligheids-schoor-

steen brandt dit toestel met steeds gelijke vlam, zonder

het te regelen.

Omdat de DEMON zonder pomp of douche brandt,

behoeft men er nimmer op te letten; onnavolgbaar in

het gebruik en grootst mogelijke veiligheid.Eenvoudig,

licht en sterk van bouw.

§1
(Ü Demon bespaart werk
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

DEMON vergast gewone petroleum en brengt het, met

lucht gemengd, met een absoluut blauwe vlam tot vol-

komen verbranding.

Daarom, geen reuk, geen roet, geen walm: Uw keuken

blijft helder!

Aantrekkelijk en keurig afgewerkt in donkerblauw, ge-

polijst koperen reservoir, brandmantel graphiet af-

werking.

W 10 UUR
- KOKEN -

OP 1 LITER
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W PETROLEUM i

11
Hl
m
m
m

m
No. 145 Hl

Vierkant model m. 30" brander f 8.50 {©j

No. 144, rond model m. 30" brander f 5.25
|g

No. 146, twee vierkante modellen aaneengebouwd f 17.00 rga

No. 164, twee groote vierkante modellen aaneengebouwd f 24.50 m
No. 161, groot vierkant model (geschikt voor waschketels [®]

iet inhoud 30/40 L.) met 60" brander f 13.50 [®j

VRAAGT DEMONSTRATIE 1
mzonder verplichting bij: [@j

m
TELEF. 335

®®l!IM!®I!®[!®[Ili]®®®®[l^®[i^
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1 1 blik Spercieboonen 2 pond 25 et i
| 1 blik Snijboonen 2 pond 25 et |
| 1 blik Doperwten 2 pond 25 ot 1
§ 1 blik Appelmoes 2 pond 25 et 1

van de Beverwijksche Conserven fabriek,
jj

fijn Fruit Maar f

K r lil S 8 Of'llSiiP I Io i i yg iiByiiUus |

_ De Grootste sorteering 1
1 De laagste prijzen I

iKEMP's FRUÏTHANDELl
I KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 152 |
H —

•

Alles wordt aan huis bezorgd —
J|

^^il{[ nnuiiiiitiiiiiHfiuiuiniainiiiMiiMiii iicrMi'afmiiniUiLüiiniiiiniiUEiiuHuiiuiiiEitiiiiuiitEiiiinniniiniiiiHifii nin^

DONDERDAG 26 APRIL

GROOTE VEILING
BIJ HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

LIEFDADIGHEIDSTOONEEL.

In Monopolc gaf het Zandvoortschc Lietdadigheids-
toonecl opgericht door den heer W. Rauch, een toonccl-
avond ten bate van het t.b.c. fonds van Onderling Hulp-
betoon.
Opgevoerd werd: Haar andere man, een blijspei in

drie bedrijven van den heer ,]. van der Horst.
En als we 't oog hebben op 't goede doel en als we

in aanmerking nemen, dat het Zandvoortschc Licfda-
digheidstooneel reeds meerdere goede tooncclavonden
heeft gegeven, dan hadden wc alle recht om een geheel
gevulde zaal te verwachten op zoo'n Zaterdagavond.
De opkomst van het publiek viel ons tegen. De zaal

van Monopolc was goed bezet, het publiek toonde zich
een enthousiast en dankbaar publiek, maar toch waren
er te veel stoelen onbezet.
Dat spijt ons vooral voor het mooie en goede doel, het

t.b.c. fonds van O.H.
Daar de heer Rauch door ongesteldheid verhinderd

was na de door hem gevoerde regie ook de leiding van
deze avond te nemen, werden de gasten bij de opening
toegesproken door den heer Van der Mijc, voorzitter

van Onderling Hulpbetoon.
In het bijzonder richtte hij een woord van dank tot

burgemeester Van Alphen, wiens aanwezigheid op deze
avond hoog gewaardeerd werd.
Namens Onderling Hulpbetoon bracht hij allen dank

voor hun medewerking, in het bijzonder dan de tooneel-

leden voor hunne opoffering.

Drogisterij L* Blaauboer
GEDiPL DROGIST - HALTESTRAAT 46

TELEFOON 192

Groote sorteering :

Schoonmaakartikelen
Ziet de Etalage. Ziet de Etalage.

Energiek en onvermoeid werd door het t.b.c. fonds op
Zandvoort de strijd tegen de gevreesde ziekte aangebon-
den.
Dat vroeg veel uitgaven, dat eischte veel geld en daar-

om was een steun, zooals deze avond werd geboden,
zoo bijzonder welkom voor de kas.

Verder dankte de heer Van der Mcij den heer Kiefer

den exploitant van Monopole, voor zijn bereidwillig-

heid, om voor het goede doel de zaal voor deze avond
af te staan, maar die tevens nog zoo bereidwillig ge-

weest was, om voor balmuzick te zorgen.

Na een wat lange inleiding kreeg Haar andere Man
het publiek gauw te pakken.

Bijzonder goed typeerde de heer W.Dekker zijn rol

van dr. Gerard Niles. 't Was een vertolking in de juiste

toon en bovendien zuiver in mimiek en gebaar.

Een groot deel van het succes van deze avond is aan
den heer Dekker te danken.

Zijn tegenspeler, de heer Hildring als Harvey Mar-
schall gaf niet in elk opzicht zoo'n goedgeslaagde type
Toch willen we dadelijk daarbij ook rekening houden
met het feit, dat aan de rol van Marschall zwaardere
eischen gesteld werden.

't Valt niet mee, als knecht je eigen vrouw te dienen,

als een ander je plaats inneemt. In dit gedeelte was de
heer Hildring beslist een sterk speler.

De heer Hendriks gaf 'n heel goede creatie van Oom
Elmcr. Uit alles bleek dat ook hier alles gedaan was,

om het juiste karakterbccld te dragen. Een pogen, waar-
in de heer Hendriks ten volle is geslaagd.

Mevr. Vollers—Marseille gat een wat te zenuwachtige

Dames en Heeren
Indien U plan was dit seizoen weer confectie te koopen, vraag
dan eerst onze stalen aan en U zult verbaasd staan van onze

lage prijzen.

Costuums f 30.—; f 32.50; f 35.— ; f 37.50 etc. etc.

Mantels vanaf f 25.

—

Mantelcostuums f 27 50
Fantasie pantalons f 7.— ; f 8.— ; f 9.— etc, etc.

Heeft U stof, wij maken 'n prima costuum f 20.

—

Costuums keeren met geheei nieuwe voering f I7.50

Ter Kennismaking geven wij gedurende de maand April bij

aankoop van een costuum een TWEEDE PANTALON GRATIS

Costuums ontvlekken en oppersen f 1.

—

Dames- en Heerenkleermakër H. Luijfe Jr, &
_:_ PAK.VELDSTRAAT No 21 — :- ~"

EEN TIP
Koop voor de koele
voorjaarsdagen een

B. E. S.

PETROLEUMGASKACHEL
Ons Succesartikel
Brand zonder pit

per uur .

—

gegarandeerd Reukloos»

Fa. Th. PASK
HALTESTRAAT 37 - TELEP. 311
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Wanneer U van Meubelen
meer verlangd dan een
mooie bekleeding en een
billijken prijs, wanneer U
de veering, het materiaal
en de constructie, evenals
wij, van even grootbelang
vindt, koopt dan uw Meu-
belen enz. bij

Behangen] en Stoffeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

Neemt proef met onze buitengewone"
kwaliteit gekookte Rookworst

a 10 cent per ons.
BOTERHAMWORST 12 et
PLOCKWORST 16 et

TONGENWORST 15 et

ONTBIJTSPEK 12 et
PAARDEN ROOKVLEESCH 16 et

OSSEN ROOKVLEESCH 18 et

LEVERWORST 8 et

Verder Berliner, Bacon, Smeerworst. Leverkaas,
Lever, Rosbief.

Corned Bief, per ons 10 et

Gedroogde appeltjes, per pond 32V» et

Pruimen, per pond 29 et

10 groote Versche Eieren 27% en 32^ et

Roomboter per pond 85 et

#. «ƒ. K H O T T E R
HALTESTRAAT 36

BIEDT U AAN

Sjambrib - Klapstuk en Borst
per pond vanaf 45 et

Groote Ossepooten alleen bij vleesch

per stuk . . . 15 et

Lams- en Kalfsvleesch eerste kwaliteit

JAN SNUERPLEBN ZANDVOORT

EEN HEERLIJK GEBAK
ZIJN

OR 7 ffl E L L O'S
IWET

OF

g Banketbakkerij Zeestraat 6 m
I. ROUW TE LEF. 231 H

¥

— STOFZUIGERS =====
Diverse maten vanaf .... f 47.50

Gemakkelijke betalingLAMPEKAPPEN
Electra onderdeelen

UYLEMAN :-j Swaluëstraat 6

EIND-SOIREE STOI— ZATERDAG 28 APRIL IN MONOPOLE
J

Mary. We hebben van deze tooneclkracht nog wel eens
beter werk op de planken gezien.
Maar 't was dan cok een zeer verantwoordelijke taak,

die haar deel van het stuk uitmaakte. Behalve deze klei-
ne opmerking dan, die ons vergund zij, vulde üij door
haar levendige actie op uitstekende wijze het toonccl.

Mej. Greet Rauch stond haar als de vriendin Silvia
Allen trouw terzijde en viel juist op door de goed aan-
gevoelde en beheerschende kalmte, waarvoor zij ge-
tuigde.

Stella, Julie de Jong, gaf een goede typecring van
een modern gedienstige. Ook haar spe] had succes in
de zaal.

Noemen we verder nog de heer Langcwis als Limpy,
de heer Rouffaer als de brigadier van politie en mej.
I letty Rienc als Forencc, het nichtje van Ainslce, dan
hebben we het geheele aantal van de werkende leden
van het toonccl van dezen avond gerangschikt.

Er was na elk bedrijf een stijging in de waardecring
van het publiek.
Welverdiend en 't spontaan applaus aan het slot was

een huldiging, die de juiste waarde geheel vertolkte.
Tot slot was er een gezellig bal onder leiding van den

heer Stol.

De man met de wassen beelden
Waar blijven al die verdwenen meisjes en vrouwen?

1-JARIG BESTAAN DU MEE'S TOURING-CAR-
ONDERNEMING — HAARLEM-ZANDVOORT

Donderdagavond heeft bovengenoemd bedrijf hare
leden die deelnamen aan de Buitenlandsche tochten een
feestavond aangeboden.
En het is een succesavond geworden zoodat de aan-

wezigen, en dat waren er heel wat, er met genoegen op
terug kunnen zien.

Een groot deel van de avond hadden Kees Pruis en
Stella Seemcr voor hun rekening genomen die met hun
liedjes veel bijval hadden.
Zoo werd er gedanst op muziek van de Zandvoortsche

Visschers wat op zich zelf al genoeg zegt en was de lei-

ding bij de heer Frans du Mée.
Het was dan ook drie uur toen het klokje van schei-

den sloeg en het allen nog te vroeg naar de zin was om
huiswaarts te gaan.

HOLLANDIA BIOSCOOP.

In ons filmp raatje, onordelijke gedachten los neerge-
zet, hebben we reeds al schrijvende medegedeeld, dat
de Hollandia Bioscoop haar nieuw week programma
vier achtereenvolgende avonden draait.
Ook over: De Man met de Wassen Beelden schreven

we iets. Om de afwisseling te brengen, die na deze mo-
derne thriller zeer zeker welkom zal zijn door het dolle
amusement, draait de Hollandia Bioscoop: De verliefde
loodgieter.
De loodgieter, die in de filmrol Elmcr heet, is Buster

Keaton.
We hebben opgemerkt, dat deze nooitlachcnde film-

acteur door de Zandvoortsche bioscoopbezoekers gaar-
ne wordt gezien.
De verliefde loodgieter is dan ook weer een echt ge-

geven, waarbij Buster Keaton zijn bijzonder talent tot
volle ontplooiing kan brengen.

Buster Keaton als liefdewacht. Hij en liefde. Neen,
plicht gaat bij hem bovenal en daarom houdt hij zich
aan de overeenkomst n.1. het schaduwen van Patricie,

die voor nog zooveel niet één oogenblik met haar ver-
loofde Tony alleen wil zijn.

Wij kennen het lint niet, maar als we denken aan den
onverstoorbaren Buster Keaton, aan zijn gelaatsexpres-
sie, dan is dit lint dol en doiletjes.

't Geheel is een programma, dat vooral deze week bij-

zondere aandacht verdient.

DONDERDAG 26 APRIL

GROOTE VEiLiMG
BIJ HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 265
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s Sigarenmapzlin
s

Onder eigen merk genaamd „SUCCES" brengen wij een prima
Sigaar op de markt. Licht van smaak, heerlijk van geur en niet

te onderscheiden van duurdere merken —
ZIET DE ETALAGE en gij wordt
rooker van dit nieuwe merk. - - - -

igarenmagazijn EISENHARDT tationsplein |
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VAN DEURSEn AARD APPELHANQEL
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wij geven het beste van het
beste en wel door

Eerste Kwaliteit Visch te leveren
WIJ VERKOOPEN:
Holl. Zalm,
Buitenl. Zalm ,

Vcrschc Elft ƒ 0.50-

Tongen, alle maten . . ,,

Tarbot, alle maten .... ,

Griet, alle maten .... „

Krimp Heilbot moten
Krimp Kabeljauw .... ,.

Krimp Leng „

Schelvisch, vanaf ƒ 0.20-

Schol, vanaf .... ƒ 0.15-

Zuiderzee bot ,,

Spiering ,,

p.p.

ƒ 1.40

„ 0.70

-0.65

0.55
0.45

0.35

0.75

0.35

0.30
-0.35

-0.30

0.30

0.15

IETS NIEUWS !

geschikt voor de

Grootste en

Bak- en Stoofpaling
steeds voorradig.

Hedenmiddag verkoopen wij:

per pond
Gerookte Paling vanaf ƒ 1,00

Gerookte Elft, p. ons ,, 0.45

Ger. Am. Zalm, p. ons „ 0.40

Ger. Holl. Zalm, p ons ,, 1.

—

Gerookte Pooncn, Scharren,
Makreel, per pond . . ƒ 0.30

Alles wordt machinaal gesne-
den. — Verder te veel om op
noemen.

12 Zure Haringen of Rolmops in blik,

Tropen, per blik ƒ 0.65

goedkoopste Bedrijf ter plaatse

PIET PAAP - Haltestraat 61 Telef- 141

Hiermede geef ik kennis dat de door

wijlen mijn Echtgenoot Jb. KOPER Jbz.

gedreven zaken

door mij op dezelfde v oetworden voortgezet

Wed. K. KOPER-v.d. WERFF

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zondag 22 April 8.42 9.15 3.56 4.36

Maandag 23 April 10.08 10.42 5.11 6.05

Dinsdag 24 April 11.20 11.53 6.38 7.15

Woensdag 25 April —.— 12.16 7.48 8.12

Donderdag 26 April 12.43 1.20 8.38 9.1o

Vrijdag 27 April 1.41 2.00 9.39 9.5Ó

Zaterdag 28 April 2.12 2.33 10.08 10.30

EIND-SOIREE STOL
— ZATERDAG 28 APRIL IN MONOPOLE. —

DE HEER GEERS.
Wat lang reeds dreigde is eindelijk tot een besluit ge-

komen.
De heer Geers, de haltechef van het eindpuntstation

van de E.S.M, alhier, gaat ons dorp verlaten.
Het vertrek, dat op de overplaatsing van Februari

volgde, is bepaald op 1 Mei.
De heer Geers, die een der twee zetels in de raad

bezette, die door de R.K. kiezers was verkregen, nam
een werkzaam aandeel in liet R.K. organisatieleven.

Gisteravond werd door de verschillende R.K. vcr-

eenïgingcn in het Patronaatsgebouw aan de Groot j

Krocht van hem afscheid genomen.

DHALIA KNOLLE
10 CENT PER STUK

ROZEN - ANJERS - LATHIRUS

„De Anemoon" - Oranjestraat 5

MEVROUW, heeft U iets

op te ruimen
Laat U dan direct Waterdrinker
ontbieden, Brugstraat 1-17-19

Telefoon 464

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onzen

hartelijken dank aan den Heer
en Mevrouw Weerink voor de
receptie, gegeven aan onze dochte r

J.
VISSER

VADER en MOEDER

TE KOOP org. Senking

Wit geëm, Koïenfornuis

1 winter gebruikt. Prijs billijk

Br. ond. no. 211 bur Zandvoort's
Weekblad

NIET KLAGEN! s»g

GEVRAAGD

:

FLINKE DIENSTBOD
zelfstandig kunnende koken en
werken H. van Eldik, Zeestraat

NET MEISJE
14 jaar, zar; zich gairne geplaatst
in wmkel Adres: Potgieterstr. 32

BIEDT ZICH AAN:

Gepensioeneerd Persoon
voor \nt incasseeren van kwi-
tanties, ook genegen als bode voor
ziekenfonds en andere werkzaam-
heden Hoog loon geen vereischte
Bi. ond. no, 212 bureau Zand
voort's Weekblad

Bij Paeper & Deilagen, kan een

Flinke Jongen
die Het motorvak willeaien, ge
plaatst worden.

Te Koop
Een Zes-armige
koperen lichtkroon

volledig gemonteerd. Adres:
Haarlemmerstraat 14

Zandvoortsche
Edelmetaalgieterij

WORDT GEVRAAGD:

Flinke Jongen
Leeftijd 14 jaar a f 2.50 p w.
Aanmelden 's avonds van 6—

7

uur, Paradijsweg 11

Heer alleen ZOEKT
Eenvoudige Kamer

met Pension
Maanden Juni t.m. Aug.
a.d. Buitenkant van 't dorp
Br. lett. P. boekh. Lorenz

TE KOOP

:

Moderne Kinderwagen
op breede gummibanden. Prijs

billijk. Te bez. Zondag 11-2 uur
Koninginneweg 21

Juffrouw op leeftijd vraag voor
de Zomermaanden bij part.

Vrije zit-slaapkamer
met voll. Pension

Br. met prijsopg. lett. N. boekh.
„Wilhelmina", Bussum.

Kousen fil d'écosse met zijde, vanaf 29 et

Prima matzijden Kousen, vanaf ... 49 et

Kinderkousen, lange beenen, vanaf . . 19 et

Jongens Sportkousen 17 et

ONZE RECLAME:
Prima matzijden Directoires, mooie kleu-
ren, KOOPJE 69 et

Bijpassende Onderjurk 98 et

Bij ons vindt U een uitgebreide collectie Buste-
houders, Jarretelgordels, Corsetten en Heup-cor-
setjes. — Ook voor corpulente personen.

Extra voordeelige prijzen. — Bekijkt de etalage
van het

Kerkstraat 32, naast Albert Hsijn

DEPOT Strijbes v*h. van Andel

VRIESZOUT, IJSPOEOER enz.

tegen scherp concurreerende prijzen.

Weer geregeld voorradig bij

RB ffl O ® E M ~£SG$i
ROZENNOBELSTRAAT 18

ia

m
m

IVIaar eet groenten uit het West-

landsche Groenten- en Fruithuis

Postelein 15 et p.p.

Spinazie 5 et p.p. 6 pond 25 ,, ,,

Sla per krop 6 „
Dik Lof 8 ,, p.p.

Andijvie 12 „ ,,

Worteltjes (gratis geschrapt) 8 ,, „

Bloemkool marktprijs

Raapstelen 4 a 10 et

Sinaasappelen 4 a 10 et

3 a 10 et

Jaffa's 7 en 10 et

Amer. appelen 18 et p.p. 2 pond 35 et

Citroenen 3 a 10 et

Komkommers per stuk 15 et

C, van Brussel - Stationsstraat 18

m
m

m

DONDERDAG 26 APRIL

GROOTE VEILING
BIJ HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 22 April v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

n.m. 6.30 uur Jcugdienst: Ds. V, . A. HOEK, A'dam.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 22 April v.m. 10 uur: de hejr BIEM VISSER,
n.m. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmawea.

Zondaü 22 April v.m. 10 uur: Ds. N. A. VVAANING.
cat. Zondaü 35.

n.m. 5 uur: Dezelfde.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 10.30 uur: Dr. A. J. VAN LEUSEN.
JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL

Zondag 22 April 10.30 uur: de heer PIET JONGES.
KINDERDIENSTEN

12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag Geen congregatie v.d. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 27 April Middagdicnst 6.30 uur.
Zaterdag 28 April Einde v.d. Sabbath 8.09 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

MARIA CONGREGATIE.
Ten bate van het Jeugdwerk zullen de meisjes van de

Maria Congregatie Zondag 29 April a.s. een tooneel-

avond geven in het Patronaatsgebouw aan de Groote
Krocht.

Uitgebeeld zal worden het lyrisch dramatische passie-
spel Maria Magdalcna, zooals dat in vier bedrijven be-
werkt is door Clara Commer.

De man met de wassen beelden
WIE EN WAT IS HIJ?

MEVRO UW!
Heeft tl al eens onze prima SLAOLIE geprobeerd

30 en 35 et. per fUsch
Haring in tomatensaus 25 et per blikje

Nog steeds heerlijke sprits ... ... 10 et per ons
Kent U onze Globe Thee al vanaf . 25 et per ons

TEVENS PETROLEUM VERKRIJGBAAR

Jb. ZWEMMER - OOSTERPARKSTRAAT 8

ISW&3g*S«»Sa«Bg^

Garage Stationsplein. Dag en nacht geopend



lef Spreekwoord
Goedkoop is duurkoop
Is niet altijd de waarheid

„ELDIKS" kwaliteit bewijst U dat er uitzonderingen zijn.

ONZE KWALITEIT BLIJFT ONVERANDERD
4 pond Ossevet (gedraaid)
3 pond Dikke Reuzel
3 pond Ossclappcn
3 pond Gehakt en half pond Reuzel
2 pond Ossclappcn en 1 pond Gehakt .

.

2 pond Karbonadcn (sch.) 1 pond Reuzel
3 pond Karbonadcn (sch.)

3 pond Varkensfricandcau
3 pond Varkensrollade
3 pond Ribkarbonadc
3 pond Haaskarbonadc
3 pond fijne Ribkarbonadc
3 pond Varkenslappcn

3 pond Saucijscn
3 pond doorregen Varkenslappcn

ƒ 1.20

0.85
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.25

110
110
1,25

1,25

1,10

1.00

0.85

Riblappcn per pond -vanaf

Lende lappen per pond vanaf.

Borstlappen, per pond vanaf .

Klapstuk, per pond
Doorreden lappen, per pond .

Haas, per pond
Lende, per pond
Punt, per pond
Biefstuk
Baklappen
3 pond Lamsvlcesch
Lamsbout
Lamslappen
Lamskarbonaden

.EERSTE
. . „ 0.50

. . „ 0.50

. . „ 0.45

. . „ 0.45

. . „ 0.40

0.80
0.70

0.70

ƒ 0.70—0.80.
0.60

.. .. „ 0.60

.. .. „ 0.50
. . . . „ 0.40

0.35—0.40ƒ
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HET ROODE WEENEN.

liet Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling heeft in

Ons Huis haar laatste bijeenkomst in dit winterseizoen
gehouden.
Er was gezorgd voor een zeer interessante slotavond

\an de reeks, die deze winter door het Instituut gehou-
den werden.
Het Roodc Wecncn.
Toch was de opkomst niet zoo groot, als wij bij zoo'n

onderwerp berekend hadden.
Immers het gebeuren van de laatste weken daar heeft

wel ieders aandacht gespannen. Wat dan natuurlijker,

dan te veronderstellen, dat voor deze avond een grootc
belangstelling zou bestaan?
Haast zouden we geneigd zijn te gaan gelooven, dat

Weenen voor vele te ver buiten de horizon ligt.

Natuurlijk is dat een foutieve veronderstelling. Een
minder trouwe opkomst op de avonden van het Insti-

tuut kan alleen daarin zijn oorzaak vinden, dat klei-

nere dingen uit eigen directe omgeving zwaarder ge-

tild worden.
Het Instituut heeft wel een dankbare taak, als het

eenmaal anders geworden zal zijn.

De heer Van Bever leidde den spreker van deze
avond bij de gasten in. Hij wees op 't bijzondere van
deze ontwikkelingsavond, omdat de spreker, de heer
C. A. 't Hart uit Amsterdam en voorzitter van het In-

stituut zich persoonlijk daarvoor had gegeven.
Zij, die gekomen waren, om te hooren vertellen over

barricaden en kanonvuur, ze zouden deze avond teleur-

gesteld worden. Dat was niet van deze avond.
Het doel was alleen te leeren, wat opgebouwd was

door de georganiseerde arbeiders.
Een opbouw, die vooral in de jaren na de oorlog door

de hechte organisatie een reuzenvlucht genomen had.
Van de gelegenheid, dat het voor deze cursus laatste

avond was, maakte de heer Van Bever gebruik, om de
leden nog eens extra op te wekken, als voorbereiding
van het nieuwre seizoen een groote propaganda te voe-
ren voor het Instituut.
Het goed recht van bestaan op Zandvoort was be-

wezen, een grooter aantal leden zou dus een sterker
werken in de organisatie mogelijk maken.
Een grootere en meerdere belangstelling zou zoo mo-

gelijk een aansporing zijn voor de sprekers en voor de
leden.
Met een opwekking tot een versterkt beginnen bij de

nieuwe cursus en tot een actieve deelname aan de 1

Mei dag, sloot de heer Van Bever zijn inleidend woord.

EIND-SOIREE STOL— ZATERDAG 28 APRIL IN MONOPOLE. —

De heer 't Hart deed zich reeds dadelijk hooren als

een begaafd spreker. Op boeiende en toch bevattelijke
wijze wist hij zijn gehoor mee te nemen naar de Donau-
stad.

Langs historische lijnen bouwde hij de millioenen
stad op. Een stad, grooter dan onze grootste provincie.

In 't kort ging hij de geschiedenis van Oostenrijk na,
de tijdperken verdeelend in hoogten en laagten, in pe-
rioden van bloei en verval. Maar daarbij voornamelijk
in 't oog houdend de cultureelc belangen, de volks-
waarde.
Weenen, het middelpunt van Europa, de brug tus-

schen het Westen en het Turksche Oosten, de stad op
de grens van Christendom en Islam; Weenen had altijd

de schrilste tegenstellingen gehad in de rijkdom en
weelde van de grooten en de ellende der lagere klassen.

Bloeitijdperkcn vielen af te leiden uit de kunstperio-
den. Want ook op het gebied van Kunst is Weenen
toonaangevend geweest.
Van het alleroudste is weinig meer over. Dat.wat nu

oud is, dateert uit de tijd, toen de stoere middenstand
in alle soberheid van haar kracht en gesteund door ei-

gen werk innerlijk streven tot uiting bracht. Vooral
de monumentale bouwwerken uit die periode getuigen
er nu nog van en imponceren op overweldigende wijze
door vorm en lijn uit wat nu nog van die stoere kracht
tot den beschouwer komt.
Spreker nam als voorbeeld de St. Stephanus kerk.
Met fraaie lichtbeelden, helder en duidelijk op 't

doek geprojecteerd door den heer Smit, die met zijn

machine weer bereidwillig hulp verleende, was het den
toehoorders gemakkelijk, spreker te volgen.
Na deze periode, waaraan spoedig een einde kwam

door de machtsuitbreiding der regeerders, kwam nu tij-
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GROOTE VEILiNG
3IJ HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

TE HUUR
VRIJ BOVENHUIS, per week ƒ 6
VRIJ BOVENHUIS, per maand „30
TWEE BENEDENHUIZEN, 4 kam., keuk,
badkamer, per weck

TWEE BOVENHUIZEN, 4 kamers, keuken,
badkamer, grootc zolder, per week

VILLA, kamer ensuite, serre voor en achter
boven 3 slaapkamers, per jaar „550

VILLA, eerste stand, kamers ensuite, keuken,
boven 4 kamers, per jaar „600

DRIE BOVENHUIZEN, 4 kamers met keu-
ken, badk. en groote zolder,per week „ 7,

GROOT VRIJ HUIS, bcv. 7 kamers, per week „ 10,

NIEUW GEBOUWDE VILLA'S TE KOOP, Hypo-
theek beschikbaar.

Makelaar W- PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

IS TOCH VOORDEELIGER
Zoowel voor MANUFACTUREN als

HEEREN MOD E-ARTIKELEN
Wij hebben aangekocht een schitterende partij
Monsters Heerenhoeden. Worden tegen spotprij-
zen verkocht.

Petten, groote sorteering, m. rubberklep v.a. 49 et
Overhemden, groote keuze wit zoowel als fanta-

sie, vanaf ƒ 1.25
Polo hemden, mooie sorteering vanaf . . ƒ 0.34
Wollen Heeren Zelfbinders, de groote mode 0.79

Bij aankoop van werkmansgoederen, let vooral
op KWALITEIT. — Grijze jasjes, vanaf ƒ 1.65
Sportflanellen, groote maten ƒ 0.89
Kaki Hemden ƒ 0.98
Mooie sorteering Kraagjes, vanaf ... ƒ 0.19
Mutsen, het nieuwste vanaf . .... ƒ 0.29
Jassen, Glorialinnen ƒ 0.79
Nachthemden met pofmouwtjes ... ƒ 0.79
Tijk, voor beddenovertrek, per el . . . f 0.26
OPRUIMING BAAI, per el ƒ 0.26

Kousen, groote sorteering. — Vraagt onze zijden
met fil d'écosse, ijzersterk ƒ 0.36

Ziet verder de prijzen in de etalage van de

Goedkoope Amsterdamsche Winkel
STATIONSSTRAAT 10

Het kost minder bij G*A»"W*
shbbbbbbbbbbbbsbbbb

,DRES
voor KLAPBEDDENen
ENGELSCHE LEDIKANTEN is:

Zandv. Meubellial v, Waterdrinker
g 17 BRUGSTRAAT 17 gg

KLEINE PRIJSNOTEERING:
Opklapbedden, 80 x 190, kettingmatras ƒ 5.50

Opklapbedden, 80 x 190, gezondheidsmatras.. ƒ 8,75

Opklapbedden, -20 x 190, kettingmatras ƒ 8.50

Opklapbedden, 120 x 190, gezondheidsmatras ƒ 13,50
Reclame Engelsche Ledikanten ƒ 3.89
Bijpassende Bedstcllen, in groote sorteering en goed-
koope prijzen. — Alles nieuw en gegarandeerd.
Let steeds op het juiste adres — Telefoon 464

Voor metsel- en tegelwerk
is G- KEUR en Zn.
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT
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Weg met de maiai&e
Vanaf heden de nieuwste zomerjaponnem,

h mantels en hoeden in alle maten *

§ Japonnen vanaf f 5.~
Mantels vanaf f 3,~ h
Hoeden vanaf f 1 ,~ 5

E ——————— n
5 Het Gesloten huis zeestraat 37
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den vol afwisseling het glorictijdvak van Maria
Thcrc sia.

De moeilijke tijden deden de macht toenemen, schit-
terende paleizen verrezen, maar het eenvoudige werd
door het overdadige vervangen.
Aan de hand van de foto's bracht de heer 't Hart ons-

in die paleizen en in die kerken.
Overdadig en kwistig gevuld met versiering daar,

waar maar een plaatsje vrij was.
Maar bij deze hinderlijke overdaad bleef een ding

toch ovcrhcerschcnd, de weelderige kleurenpracht in
een boeiende combinatie als uiting van de Weensche
kunstzin.
Maar naast die paleizenpracht, die het toppunt van

haar bloei vond onder de regcering van Maria Thercsia
bracht de heer Van 't Hart ons ook in de Weensche ar-

beiderswijk. Op de binnenplaatsen der huurkazernes,
waar in de vervallen huizenblokken elke kamer be-
woond werd door een geheel gezin, het gezin met de
kinderen in een kamer voor alles.

Hij schetste ons het gemis van elke hygiëne, daar,

De man met de wassen beelden
Vrouwen van vleesch en bloed werden was in zijn han-
den. Vrouwen van was kwamen tot leven.

waar we het nu geheel natuurlijk vinden.
Geen waterleiding ,een pomp op de binnenplaats voor

de geheele reeks krotkazernes. Geen rioleering, geen
vuilvernietiging.

Statistieken bewezen, dat op de honderd woningen
een w.c. te vinden was.

Ellende, diepe ellende naast de vieze vunzigheid der
vervuiling.
Trapsgewijze opklimmend bracht de heer Van 't Hart

ons naar het moderne Weenen der arbeiderswijken.
Licht en lucht, zonne en andere baden in elk blok,

speelterreinen, waschlokalen, centrale voor vuilvernie-
tiging.

We zagen de massale gebouwen. Het Reumannhof,
het Karl Marxhof en zoovele andere tuindorpen. Alles
door en voor den werkenden Weener, die zijn krot-
pakhuis kon verwisselen voor een moderne woning met
zon en licht en lucht.

De kosten?
Er zijn reeds arbeiderswoningen tegen een prijs van

ƒ 1.75 per maand. De duurste zijn ƒ 3.75 per maand,
water en onderhoud inbegrepen.

Die gebouwen complexen, een stad op zich zelf, be-
zitten bewaarscholen, bibliotheken, leeszalen, kortom
alles, wat tot ontwikkeling en verheffing kan bijdragen.
Het geld daarvoor?
In de eerste plaats is de bouw niet gesticht met het

oogmerk van winstbejag.
Na een vrij ruime indeeling voor lagere inkomens is

voor de grootere de belastingheffing sterk progessiei.
Maar ook op andere wijze.
De voetbalbelasting brengt zooveel op, dat de geheele

kinderverzorging daaruit bekostigd kan worden.
De vier grootste banketbakkerijen waar vooral de

vreemdelingen komen maken het door de hun opge-
legde belasting mogelijk, de geheele schooltandverzor-
ging te bekostigen.
Zoo bracht de heer Van 't Hart, die als oud inwoner

van Weenen toonde, hoe wat hij daar tot stand had
zien brengen door samenwerking en organisatie hem
gegrepen en gevangen had, ons door scholen en zieken-
huizen, parken en bedrijfsgebouwen.

Hij bracht ons Weenen meer dan als een stip op de
landkaart, een paar regels uit een aardrijkskundeboek.
Het mooie van deze avond was, dat met geen enkel

woord over eenige politiek gesproken werd de geheele
avond.
Als de stoere St. Stephanus rezen daar de moderne

arbeidersgebouwen als een herleving van de stoere
kracht in werkershanden, als eigenaars van die handen
door het begrip organisatie geheel en al beheerscht wor-
den .

De reeks projectiefoto's illustreerden schitterend het
eenvoudige, maar aangrijpende woord van den heer Van
't Hart. De geheele lezing stond in het teeken van de
reeds eerder, aangehaalde regels, die een der Weensche
gebouwen siert:

Wie kinderpaleizen bouwt,
Helpt kerkermuren sloopen.

WIE HELPT?
Kan iemand Vrouwenhulp aan een petroleumkacher

helpen. Adres Oosterparkstraat 17 of Kostverloren-
straat 82.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT BE-
SCHERMING VAN DIEREN.

Ondergetcekenden brengen hiermede te kennis (zulks
in verband met onjuiste geruchten) dat de Ned. Ver.
tot Bescherming van Dieren Afd. Zandvoort niet is op-
geheven.
Nieuwe leden gelieven zich aan te melden bij onder-

staande adressen.
De commissie:

J. HAKPMAN. Dr. Smitstraat 10.

D. DRAAIJER, Paradijsweg 9.

Onderhoud van Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

P. Schaap
Prinsenhofstr. 11 - Telef. 43»
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ÜE LEEUW'S SLACHTERIJEN

JAN SN IJERPLEIN

Komt U vandaag onze
etalage eens kijken? 7

7

Bij Makelaar HENK LEISING - Burg, Engelberstr. 7

OOTE VERLENG
van Meubilair op Donderdag 26 April a«s*

DIT IS DE LAATSTE IN DIT SEIZOEN.

Hollandia-BÊoscoop
Stationeplein Dir. Gebr. Koper - Tel. 458

WOENSDAG 25 APRIL - 8 UUR
Populaire Voorstelling
opvoering van Twee Hoofdnummers. Als eerste
de groote superfilm van ERNST LUBITSCH

De Firma Adam en Eva
met, MIRIAM HOPKINS, HERBERT MARS-
HAL, CHARME RUGGLES, EDWARD HON-
TON. Naar het tooneelstuk „De eerlijke vinder".

Een triomf van Geest en Humor. r^r

Als tweede Hoofdnummer

:

C AR Y COOPER in

e DuiveS van

Ten overstaan van Deurwaarder H. C. ERBRBlMK zal worden
geveild o.a. een partij Bedden, Ledikanten, Buffetten, Keuken

Diversen; Serre meubels, Gordijnen enz.

Nette Goederen voor deze veiling kunnen nog ingebracht worden
desverlangd gehaald.

Tevens maak ik het publiek er op attent dat door mij op de
veiling geen nieuwe meubels worden geveild.

U^- KIJKDAG: WOENSDAG 25 APRIL van 10—4 uur. ~^fg

Beëdigd Makelaar en Taxateur Henk Leising
Kantoor Hoogeweg 27 (Boven Konings Bakkerij) Telefoon 190

ADVERTEEREN IN

Zandvoorfs
Week blad
DOET VERKOOPEN

####^^#^#^^#^##

Spelend op een duikboot-basis in tropische
wateren.

GEEN TOEGANG ONDER DE 18 JAAR.

Entree 25 en 45 cent plus bel»

Voorziet U vroegtijdig van plaatskaartan.

SAMB'0 EN J0CK0 VAN EEN leeuw en een aap
=============^=^== door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Sam spert zijn bek begeerig open,
O foei, wat is zoo'n dier toch wreed!
Zijn oogen zijn met bloed geloopen,
Hij maakt zich tot het maal gereed,
Maar ach, hij krijgt daarvoor in ruil,

De kwast met zeepsop in zijn muil!

Ach, ach, de stakker dreigt te smoren!
Hij schuimbekt, briescht en snuiftja heuscfa.

Het zeepschuim puilt hem uit z'n ooren
En bellen vliegen uit zijn neus;
Hij springt, tot schade van zijn huid,
Dwars door het glas het venster uit.

HULDIGINGSAVOND DIERENHULP.

De vereeniging Dierenhulp heeft in Centraal haar
slotavond gehouden van dit winterseizoen.
Tevens was het een huldigingsavond voor mevr.

Reijnders. Eenige leden hadden, naar aanleiding van
wat er de laatste tijd tegen Dierenhulp en tegen mevr.
Reijnders als voorzitster van Dierenhulp was geschre-
ven een huldigingscomité gevormd en daarbij de leden
van Dierenhulp als trouwe helpsters en helpers achter
zich gevonden.
Voor deze slotavond was een extra programma ont-

worpen met Kees Pruis en Stclla Secmer en verdere
medewerking van Piet Hesse.
Een geheel ander programma dus voor deze bijzon-

" dere avond, dan op de bekende filmavonden van Die-
renhulp.
Maar ook dit was een bijzondere avond, al waren

dan ook niet alle plaatsen zoo bezet, als wanneer Die-
renhulp film in Centraal draait.

Mevr. Reijnders opende de avond. Zij bracht dank
aan allen, die zich steeds zoo voor de arbeid van Die-
renhulp hadden geïnteresseerd. Het waren er te velen,
om elk afzonderlijk te bedanken.
Uit het feit, dat Dierenhulp in de twee en een half

jaar van haar bestaan een ledental had verkregen van
473 kan toch worden afgeleid, dat de arbeid van Dieren-
hulp in breede kring gewaardeerd werd.

In deze benarde tijden viel veel leed te verzachten,
ook het lijden van het dier.

Gelukkig was Dierenhulp als vereeniging zoo sterk,
dat on- en minvermogenden voor hun dier gratis dok-
tershulp konden krijgen.

Zelfs kon men nog verder gaan. Deze hulp was ook
voor de dieren van hen, die ook door de slagen van de
crisis waren getroffen.
Mevr. Reijnders bracht een woord van dank aan de

vriendschappelijke samenwerking o.a. aan dr. Kos, aan
de Kennel Haarlem, aan den heer Cassce, wien geen
moeite voor Dierenhulp te veel was, aan den heer Ko-
per, de directie van Centraal en aan het personeel.
Een bijzonder woord van dank werd gebracht aan de

pers. Vele bladen hadden steeds bereidwillig ruimte
over voor de mededeelingen en andere stukken van
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GROOTE VEILING
BIJ HENK LEISING, BURG. ENGELBERTSTRAAT
KIJKDAG WOENSDAG 25 APRIL VAN 10—4 UUR

Bij den aanvang van het seizoen hebben wij
de eer Uw aandacht te vestigen op ons adres
voor het maken van

Markiezen, Zonneschermen
en Zonweringen

als mede voor het verrichten van alle hieraan
voorkomende reparatiën
Ziehier mijn zeer lage prijzen :

Markiezen 1 M. breed f 17.—
2 M. „ f 25

—

3 M. „ f 32.50

Geheel geplaatst en klaar voor den gevel met
regenborden en dekplank. — Verder con-
curreerende prijzen voor alle reparaties

Dirk Molenaar - Hoogeweg 7

De man met de wassen beelden
— DE GROOTSTE THRILLER SINDS JAREN. —

E+ SPOELDER
Heerenkapper
HALTESTRAAT 14
Het adres voor vakkundig

knippen en scheren.

Zaterdags voor Heeren den
geheelen dag knippen.

Kinderen tot 4 uur.

2de PAASCHDAG tot

12 uur GEOPEND

Dierenhulp. Daardoor werd het mogelijk, dat Dieren-
hulp in breede kring en in wijde omgeving haar goed
werk kon doen.
Daardoor werd het mogelijk, dat het eens geschreven

woord herinnerd zou worden en zou leiden tot een goe-
de daad, het dier ten voordeel.
Veel was er nog te doen, veel leed werd het dier nog

veroorzaakt door onwetendheid en onnadenkendheid.
Bewonderen en liefhebben is een, in de eerbied voor

het levende schepsel, als vonk van de diepe vlam.
Een heerlijke taak van de menschheid.
Het verheft boven laster, het brengt tot de daad. Het

brengt geen medelijden over wat morgen misschien
weer als gewoon beschouwd zal worden, maar het gaat
om het eigen onaantastbaar levensbeginsel, om het

dier zelf.

Boven laster en verdachtmaking zal Dicrenhulp met
haar mooie werk voortgaan en trachten een hooger
standpunt te bereiken.
En mevr. Reijnders hoopte, dat de leden anderen,

nog niet leden zouden opwekken om deze arbeid te

steunen, zoodat Dierenhulp een keurcorps kreeg van
hen, die liefde voelen voor het dier en dit lijden willen

verzachten.
Het krachtig applaus, waarmede deze inleidende

woorden werden onderstreept, bewees voldoende, hoe
spontaan de leden op deze eenvoudige woorden rea-

geerden.
Kees Pruis en Stclla Seemer hadden daarna tot taak,

het publiek te amuseeren.
Een taak, waarin ze bijzonder slaagden.
Van begin af had Kees Pruis zijn publiek gevangen

en hcerschte er de gulle lach in de zaal.

Een vroolijke feestelijke stemming, door Stclla See-
mer nog versterkt.
Het is dan ook een bonte mengeling wat dit tweetal

in hun repertoire brengt.
Ernstig en luimig, scherts en waarheid, politiek en het

Nederlander zijn.

Dat al afgewisseld door geestige intermezzo's, die

voor velen reeds bekend zijn, maar het toch telkens

weer doen door de variatie, waarvan alleen Kees Pruis

het geheim bezit, aangevuld door de bijzonder orgineele

wijze van opdienen aan het publiek.

Zoo zijn opmerking, zoo los daar heen geworpen

EIND-SOIREE STOL
— ZATERDAG 28 APRIL IN MONOPOLE. —



Speciale prijzen

Eet-, Thee-, Ontbijtserviezen

Goudlijn Eetserviezen ƒ 8.75

Goudlijn Ontbijtserviezen . . . . „ 5.48

Goudlijn Theeserviezen . . . . „ 3.48

Goudlijn borden, diep en plat . . „ 0.29

Goudlijn Dessert bordjes, 6 st. . . „ 0.78

Crème Eetserviezen „ 6.39

Crème Ontbijt serviezen . . . . „ 2.39

Crème Theeserviezen „ 3.35

Crème Dekschalen „ 0.69

Goudlijn Dekschalen „ 0.98

Goudlijn Kop en Schotels . . . . „ 0.18

ZIET DE ETALAGE.

Slaapkamermatten 49 et

Voordeurmatten 85 et

Cocosloopers 55 et per el

19 et

29 et

89 et

32 et

Reclameprijzen F

Schoonmaakartikelen
Keukentafels ƒ 1.78
Sterke Trappen, per trede 0.25
Sterke Waschborden ƒ 0.48
Stoelzittings „ 0.24
Deurplaten „ 0.10
Tafelzeil, per el

, 0,48
Kastzeil, per el „ 0.16
Spatzeiltjes

, 0.32
Boodschapmandjes ...... 0.38
Ronde mandjes 0.29
Stofdoek mandjes „ 0.25
Sterke Matklopper „ 0.25

ZEEMLEERLAPPEN
34 — 59 — 89 — 98 et.

Karpetten
, 6,75

over het tooneclluik en de belasting. Hoe wist hij de
parkietjes van de vliering bij de zaal te halen en dan.hoe
wist hij het dagelijksche van 't leven in den man en de
vrouw zoo juist in beschaafde critiek fel te belichten.

Dat de goede stemming er was werd bewezen door
het publiek, dat gewillig bereid was tot meezingen van
de populaire Kees Pruis refreintjes.

Wat zaten we spoedig allemaal met de fijne zus in de
autobus.
Zoo spontaan ging het de geheele avond.
In de pauze richtte de heer Pijnacker Hordijk zich

tot mevr. Reijnders om nog eens persoonlijk getuigenis

af te leggen van datgene, wat door hem reeds aan de
bladen was medegedeeld. Hij protesteerde in goed ge-

kozen woorden tegen de infame laster, tegen mevr.
Reijnders geuit en wist, door niet verder op deze laster

in te gaan, geheel te handelen in de geest van de voor-
zitster van Dierenhulp.
De heer Pijnacker Hordijk eindigde met een: blijft

mevr. Reijnders trouw, dat dadelijk door de zaal werd
overgenomen met het: Lang zal ze leven!
Mevr. Reijnders bood daarna den heer Kees Pruis een

pracht van een bloemenmand aan, een geschenk van
den heer Cassee.
Daarna richtte de heer Kees Pruis zich tot mevr.

Reijnders namens het huldigingscomité het woord voe-
rend voor den heer Ter Brake, die verhinderd was deze
avond.

Hij bood namens de leden een zilveren beker met in-

scriptie aan: Aan Mevr. Reijnders—Schouten, de stu-

wende kracht van Dicrenhulp. Zandvoort.
Verder een oorkonde, gelukstelegrammen en van een

onbekende dierenvriend een bedrag van ƒ 25 voor het
fonds van het noodlijdende dier.

En dan bloemen. Een tiental groote bloemstukken.
Verder dankte de heer Putman mevr. Reijnders na-

mensdc jeugdclub Willen is Kunnen voor de goede ge-

dachten in het leed verzachten bij 't dier, zooals zij dat

de jeugd bijbracht. Een kleuter, Corric is haar naam,
droeg daarna haar aandeel in het feestprogramma bij.

Mevr. Reijnders dankte. Na het haar aangedane on-
recht was deze avond van warme vriendschap haar een
steun, hoewel ze begreep, dat men door de lasteringen

en de verdachtmakingen niet haar maar de voorzitster
van Dierenhulp wilde treffen.

Gelukkig kon ze constateeren, dat het tegengestelde
bereikt was. De laatste dagen hadden een winst van
vijf nieuwe leden gebracht.
De heer Cassee was zoo gelukkig de prijs van de ver-

loting te winnen, een damesfiets.
Verder noemen we nog de cen-aetcr: Zeg het met

bloemen.waarbij Piet Hesse zijn medewerking verleen-

de. Dit nummer van het programma had een dol succes.

Tot slot was een gezellig bal, dat tot drie uur duurde,
onder leiding van den heer F. du Mée en met begelci-

OPANKEN
VANAF f 2.95

ALPH. SPRENGERS, Groote Krocht 8,
tegenover het Gemeentehuis

FIJNE SCHOUDERHAM
PER20NS 25 CENT

GROOTE KROCHT 32 - TEL. 370

ELD
HET BEZOEKEN VAN

WEBBER'S MANUFAOTURENHANDEL
HALTESTRAAT 32

bespaart U, clientèle veel TIJD en GELtD
OOK BIJ MATIGE KOOPKRACHT KAN
DE MENSCH VAN SMAAK BIJ WEBBER

IETS VINDEN —:—

Bed lakens, Sloop en, TafeUakens, Servetten

SCHORTEN:
KLEURECHT W A S E C H T

Speciaal adres voor:

AHovernetts -:- Voiles
vanaf 15 et per el

Etamines

RUWE KATOEN EN GRASLINNEN.
Speciale aanbieding in

RIETMATTEN vanaf . 45 et

Op 't Hoekje:
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN

Standaardmer ken
BIJOUTERIëEN - UURWERKEN

LEDERWAREN
Gegarandeerd goed loopende dames- armband-
horloges vanaf f 3.35
Gegarandeerd goed loopende heeren-armband-
horloges vanaf f 3.50
-:- HORLOGE ARMBANDEN -:-

ding van den heer E. Paap'. Deze komt wel een extra
woord van lof toe voor de wijze, waarop hij stemming
in de zaal wist te brengen door zijn populaire wijsjes.
Tot slot enkele cijfers.

Aan entree's werd ontvangen ƒ 124,24, de verloting
bracht een batig saldo op van ƒ 77,85, met de ƒ 25 extra
dus financieel een succesavond.
Over de moreele strekking van deze avond slechts

dit: Mevr. Reijnders kan in elk opzicht tevreden zijn
over het resultaat van deze mooie avond.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

POPULAIRE FILMAVOND.

Ook op de populaire filmavond Van Woensdag 25
April heeft de heer Koper gezorgd voor boeiende stof.

De duivel van U 69 is een zeedrama, waarbij een
onderzeeboot als modern filmtooneel een belangrijke rol
speelt.

Naast de romantiek van de woestijn de duivelachtige
kapitein van het wreede zeemonster, de U 69.

Toch wordt, trots alle mysterie van Noord Afrika— het stuk speelt aan het Afrikaansche deel van Frank-
rijks kust — aan het slot vereend, wat niet gescheiden
kan worden.

Als tweede nummer een Ernst Lubitsch productie:
De Firma Adam en Eva.
Het is een verfijnde humor, waarop deze film is ge-

bonden. Floofdfigurcn en bij-figuren zijn met even
groote zorg gekozen. Daarom boeit en amuseert dit

geraffineerde scenario van begin tot eind.
Het is een aaneenschakeling van verrassingen, een flit-

sende satyre over mensehen van hoogere en lagere or-

den en toch heeft het geheel een natuurlijkheid, die de
beelden grif zal doen volgen.
Het hoofdgebeuren groepeert zich om den gentleman-

dief Gaston en zijn even beschaafde partnerin Lily.

Het stuk speelt te Venetië, wat gelegenheid gaf tot
bijzonder decor.
De groote bladen geven zonder onderscheid de meest

gunstige beoordeeling, vol waardeering en bewondering
voor de fijne trekjes, die Lubitsch in dit lint op zoo'n
schitterende wijze telkens en telkens weer van andere
vorm, heeft verwerkt tot: Adam en Eva.

Bruin Flexible Heeren molliers
met leder zool,

met crêpe zool f 2.95

ALPH. SPRENGERS, Groote Krocht 8,
tegenover het Gemeentehuis
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Jubileum
Tooneelvereeniging „Phoenix"

De Zandvoortschc Tooneelvereeniging Phocnix heeft

haar eerste mijlpaal bereikt.
Waar Phocnix steeds een actief aandeel neemt in het

Zandvoortschc vereenigingsleven, vooral daar, waar het
de weldadigheid betreft, was het te verwachten, dat
het bij deze feestelijke viering van dit jubileum niet aan
belangstelling zou ontbreken.
Zoowel op de receptie-uren als later op het avondfeest

is voldoende gebleken, hoe in breede kring het streven
van Phocnix wordt gewaardeerd, hoe haar streven naar
kunst naar goede waarde getaxeerd wordt.
Het huldigingscomité, dat opgericht was, had dan

ook betrekkelijk een gemakkelijke taak. De dames en
heeren, die in dit comité zitting hebben gehad, kunnen
tevreden zijn over het door hun werken bereikte resul-

taat.

Op de receptie was het een lange rij van namen, ver-

tegenwoordigers van plaatselijke vereenigingen, die het
ontvangboek toekenden.
We noteerden uit het vele o.a. Comité Trein 8.08; Die-

renhulp, Volksonderwijs; Hotel- en Pensionhoudersver-
eeniging; de Gymn.ver. O.S.S.; het Mannenkoor van
O.H.; Comité Flora; de Haarlemsche Tooneelvereen.
Cremer; Comité Duitsch Joodsche Vluchtelingen, Zand-
voortsche Handelsvereeniging; Vrouwenhulp; Zandv.
Reddingsbrigade; Kinderhuis Groot Kijkduin.
Daarnaast waren nog tal van vereenigingen vertegen-

woordigd door bloemen. Rij na rij kwamen de bloem-
stukken binnen.

Spoedig leek de receptiezaal wel een bloemenkas en
het bestuur van de jubileerende Phoenix werd bijna

geheel omringd door de zoovele kleurige bewijzen van
belangstelling.
Bloemstukken waren o.a. gezonden door het comité,

gevormd uit de leden van Phoenix, door Volksonder-
wijs, door Bodega Mustert, door den heer Kiefer, exploi-

tant van Monopole, het Mannenkoor O.H., Andrée
Steenman, Comité Flora, Comité 8.08. de Tooneelvcr.
Cremer, het Comité van de Duitsch Joodsche Vluchte-
lingen, de Hotel- en Pensionhouders Vereeniging, de
Z.H.V., O.S.S., Kinderhuis Groot Kijkduin, fam. Lovink
den heer Behrens, Drukkerij Gertenbach, Vrouwenhulp
en Vrouwenvereeniging O.H.
Een alleraardigst moment was het, toen de kleuters

van Groot Kijkduin met de taart binnen kwamen en
complimenteerden met het volgende versje:

NATIONALISME.
De liefde tot zijn vaderland is ieder aangeboren. Dit

is een axioma, een stelling dus, welke niet bewezen be-
hoeft te worden. Er zijn menschen, die haar ontkennen,
en zeggen, dat nationalisme hun vreemd is, en dat zij

in en voor alles, internationaal zijn.

Maar laat de proef eens op de som genomen worden.
Laten zij, lange jaren vertoevende in den vreemde, de
Nederlandsche vlag zien waaien van een schip, laten zij

plotseling ons Nederlandsche volkslied, of een vadcr-
landsche hymne hooren. Wij kunnen ons niet voorstel-
len, dat in een dergelijk geval hun Hollandsche bloed
zich zal verloochenen.
Wij hebben een kennis, die het „aanstellerig" vond,

dat bij het betreden van het Nederlandsche elftal in het
Stadion een groot gedeelte der toeschouwers van hun
zitplaatsen verrees tijdens het spelen van ons volkslied.
Hij wenscht aan die „onzin" niet mee te doen..
Toen wij met hem in een buitenlandsch Stadion wa-

ren, en ons Oranje-team daar met het Wilhelmus be-
groet werd, was hij een der eersten, die opstond en. . . .

meezong.
Later vroegen wij hem, zijn houding te verklaren.

„Ja", antwoordde hij, „als je over de grenzen bent, en
je vertoeft als enkeling-Nederlander onder vreemde-
lingen, bekruipt je toch een eigenaardig gevoel, als je

in een dergelijke omgeving je volkslied hoort. Dan ben
je Nederlander."
Nu ** het een feit, dat wij, nuchtere, en in vergelij-

king met andere volkeren, koele Hollanders, met ons
nationalisme niet te koop loopen. Het zit niet aan de
oppervlakte. Doch dit wil geenszins zeggen, dat wij

geen nationalisme bezitten, of, in mindere mate, dan
men het elders constateert.
Wij toonen het dan, als het noodig is. Wanneer een

streek in ons land door een ramp geteisterd wordt (de
watersnood in Noord-Holland, de cycloon in Borculo)
dan werd nimmer tevergeefs een beroep op de welda-
digheid gedaan. Door het betrachten der weldadigheid,
toonden we één te zijn met de getroffenen.

Gebeurtenissen in ons Vorstenhuis bieden eveneens
gelegenheid aan ons volk, zijn nationalisme te toonen.
Het jongste Regeeringsjubileum van onze Koningin, en
de dood en teraardebestelling van onze Koningin-Moe-
der hebben de liefde van het overgrootc deel van ons
volk voor ons Vorstenhuis, als verpersoonlijking van
de nationale gedachte, weer eens duidelijk aan het licht

gebracht.

Intusschen hebben wij voorzichtig te zijn in de uiting

van ons nationaal gevoel, alsmede in de opvoering er-
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Tijdens de receptie.

Aan de „Phoenix".

Wij kinderen van „Groot Kijkduin"
Komen met elkaar,

Om U geluk te wenschen
Op uw feest van twaalf-en-een-half jaar.

II hebt aan heel veel menschen
Vreugd en pleizier gebracht.

En daarbij ook nog wel eens,
Aan ons Kinderhuis gedacht.

Wij brengen met z'n allen
U nu een groote taart,

Want voor uw hulp in donk're tijd,

Is „Phoenix" dat wel waard.

Komt jongens, allen met elkaar,
Zegt mij heel duidelijk na:

„Lang leven „Phoenix" met zijn spel"
Vooruit: „Hiep, hiep hoera!"

van tot een graad van overdrijving.
In gezond nationalisme ligt voldoening, in ongezond

nationalisme een gevaar.
Ongezond nationalisme leidt maar al te gemakkelijk

naar chauvinisme, en chauvinisme kan in haar overdre-
venheid funeste gevolgen hebben, omdat hierin de be-
grenzing tusschen bezinning en onbezonnenheid is weg-
gevallen.
Chauvinisme en militairisme zijn elkaar zeer nabij! In

den huidigen tijd liggen de voorbeelden van dezen uit-
spraak voor het grijpen. De bewapeningen worden op-
gevoerd door een chauvinistisch-nationalistismc, en dat
in tijdsomstandigheden, waarin de bewapenings-gelden
zoo bitter noodig voor heel wat andere doeleinden ge-
bruikt kunnen worden.
Gevaar ligt ook in bewegingen, die aansturen op ex-

treem economisch nationalisme, dat fnuikend werkt op
den wereldhandel en in verschillende landen een ver-
bitterden geest kweekt niet alleen, doch ze tot een eco-
nomischen ondergang brengen.
Met dit alles hebben we rekening te houden, nu de

wereld-coördinatie een meer bewust nationalisme in het
leven geroepen heeft.
Nog erger wordt het, als zij, die het bewuste natio-

nalisme predikende, daaraan de rassenthcorie verbin-
den.
Men wil daarmede het recht op nationalisme aan in-

wonersgroepen ontzeggen, en ze zelfs achterstellcn, om-
dat ze niet tot het ras der oorspronkelijke bewoners
van een land behooren. Wc hebben b.v. kort geleden
kunnen lezen, hoe een aantal officieren en minderen
van het Duitsche leger en de vloot ontslag moesten
nemen, omdat ze niet zuiver Ariër zijn, d.w.z., dat zij,

of hun ouders of grootouders van Joodschcn bloede zijn
(waren). Hier leidde het nationalisme dus tot een degra-
datie van een groep mede-Duitschers, die —• voor een
groot gedeelte althans — even goede vaderlanders zijn,

als zij, die toevallig niet van Joodschcn afkomst waren.
Voor een dergelijk nationalisme hoeden wij ons. Zelf-

verheerlijking van ons zelf, van ons ras, van ons land is

even kortzichtig als dom, en stelt ons aan bespotting
bloot. Zelfrespect moeten wij hebben, en kunnen wij
hebben, ook al behooren wij tot een kleine natie. En
we veroordeelen hun, die het doen voorkomen, als of
we niets te bctee"kenen hebben, en we toch niet te ver-
gelijken zijn met belangrijke landen. Dit is 'n defaitisme
van de ongunstigste soort, dat felle bestrijding verdient.

In ons vorig artikel hebben wc de beschuldiging af-

gewezen als zouden de Nederlanders futloos, slap en
onverschillig zijn. Wie met dergelijke argumenten komt,
om het nationalisme aan te wakkeren, handelt demago-
gisch, en even verkeert, als de dwaallichten, die alleen
zweren bij de internationale idee. Internationaal is veel

Er heerschte op deze receptie een aller gezelligste

stemming en in elk opzicht heerschte er de echte vriend-
schapsband, steunend op een onderling goed vereeni-
gingslcven.

Blijvende herinnering zal de foto geven, die van het
bestuur en de genoodigden gemaakt is.

Bij het avondfeest viel ons weer de bijzondere gezel-
lige stemming op.
De leiding van de avond berustte bij den conferencier

Paul Ostra.
De heer Spcycr opende met een ernstig woord en

daarna ook een humoristische rjde. Zoo sloeg b.v. heel
erg in de samenvoeging van alle tooneelstukken, die
door Phoenix in de loop van deze twaalf en een half
jaar waren gespeeld. Een guitige vondst, die insloeg bij

het publiek.
Burgemeester Van Alphen gaf door zijn tegenwoor-

dig zijn op het avondfeest, bewijs van zijn belangstel-
ling.

Phoenix jubileert, maar in bestuur en in de werkende
leden zijn dan ook wel alle factoren verecnigd, om Phoe-

te bereiken bij wederzijdsch vertrouwen, maar de we-
reld-eenheid te bereiken door zich de grenzen, die
volksgemeenschappen bepalen, weg te denken, is een
utopie.

IJct verleggen van grenzen na een oorlog slaat won-
den, welke zelfs door den tijd niet geheeld kunnen wor-
den, en dikwijls de kiem leggen van nieuwen oorlog.
De geschiedenis is daar, om zulks te bewijzen.

Ten bate van het in nood verkeerende Concertge-
bouw- en Residentie-orkest zal in het Amsterdamsche
Stadion onder leiding van den hersteld teruggekeerden
dirigent Dr. W. Mengelberg een concert geven, waar-
voor de medewerking verzocht is van de groote muziek-
en zangvercenigingen te Amsterdam, o.a. van „de Stem
dos Volks", die haar leden recrutcert uit S.D.A.P.-
kringen.
Het bestuur van „de Stem des Volks" heeft gemeend,

hoc sympathiek het doel is, de medewerking te moeten
weigeren, onder mededeeling, dat het koor onoverko-
melijke bezwaren heeft tegen het meezingen van het
„Wilhelmus".
„Want," zegt het bestuur, „indien het waar is, dat

het Nederlandsche volkslied boven elke politieke partij
behoort te staan, en als symbool van onze volkscenhcid
beschouwd zou kunnen worden, dan zouden wij het met
U eens kunnen zijn. Thans is het, doordat het door een
deel van het volk misbruikt wordt als demonstratie te-
gen een ander (belangrijk) volksdeel, eerder geworden
tot symbool van onze volksverdecldhcid.'*

„Ziet daar", zullen de nationalistische bestrijders van
de S.D.A.P. zeggen, „de aap komt weer uit de mouw!
De S.D.A.P. is a-nationaal."
Maar zij vergeten, dat hun chauvinistisch nationa-

lisme dat zich te pas en te onpas uit in het aanheffen
van het „Wilhelmus" alsof alleen zij recht op het volks-
lied hebben, de S.D.A.P. o.i. ten rechte het standpunt
in doet nemen, dat het „Wilhelmus" geworden is meer
als symbool van volksverdecldhcid, dan van volkscen-
hcid.
Want waar is het. dat ons mooie volkslied — eigen-

dom van het Nederlandsche volk — als demonstratie-
middel misbruikt wordt. Dat het aangeheven wordt —
niet altijd als uiting van nationale vaderlandsliefde,
maar voor en na momenten, waarop van de liefde, tot
het vaderland als volksgemeenschap weinig blijkt. Mo-
menten, waarop haat gezaaid en gekweekt wordt, waar-
op de nationale regcering belachelijk wordt gemaakt, en
de cenc groep van het volk wordt opgezet tegen de an-
dere! Dat is nationalisme van verdacht allooi!

Nadruk verboden.
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I I , 20 et

Stijve Boorden . 7 et

Slappe Boorden . 5 ot

Witte Jassen 25-35 et

J- KL G. WEENINK TELER 287

Gemangelde^ persopmaak en geheel wm

:—

:

opgemaakte wasch* :>-— : jj
Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten K

nix het recht te geven op de spontane viering van zoo'n
blij jubileum, als bij dit twaali en een half-jarig bestaan.
Verder was er een afwisselend programma.
Minder gelukkig was Paul Ostra in' zijn begin. Vooral

trof de tegenstelling bijzonder na de ernstige woorden
van den heer Speyer.

Overigens slaagde Paul Ostra er gemakkelijk in, om
zijn publiek aangenaam bezig te houden.

Minder gelukkig was de zangeres. Maar
Engclsche liedjes, die pittig moesten zijn, voldeden niet
in alle opzichten aan de door ons gestelde verwachting.
Wat zoudt ge doen in dit geval? kreeg een welver-

diend applaus.
Wouter de Nijs deed zich kennen als een talentvol

pianovirtuoos. Vooral niet zijn Spaansche dans en zijn
populaire filmfragmenten wist hij het publiek een leven-
digen bijval te ontlokken. Afwisselend met het tooneel
werd de dansvloer gebruikt.
Na afloop van het feestprogramma bood de heer Pol-

der, namens de werkende leden, dun heer Dhoogc, den
voorzitter-regisseur een boek aan onder woorden van
dank.
De heer Dhooge beantwoordde dat op de wijze, die

hem bijzonder eigen is.

Ook den heer Kicfcr werd dank gebracht voor zijn
hulpvaardige bereidwilligheid, terwijl de hecren Van
Raaltc, de ijverige secretaris en de heer Roukens, de
nauwgezette penningmeester niet werden verbeten bij

dit jubileum voor de steeds door hen betoonde trouwe
zorgen en volle toewijding.
The Midnicht Kiddies zorgden voor muzikale afwisse-

ling van het programma en tevens voor de begeleiden-
de dansmuziek. De heer Stol had de balieiding en dit

programmadecl slaagde uitmuntend, dank zij de feest-
stemming, die op deze avond de boventoon voerde.
Op voorstel van den heer Van Raaltc werd Groot

Kijkduin bedacht, een inzameling voor deze instelling
bracht ƒ 27,35"' op.

Phocnix kan haar jubileumviering nog lang in vreug-
devolle herinnering bewaren.
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KERKMAN'S IJS
Zeestraat hoek Haitestraat

STANDPLAATS IJSKARREN.
Van de standplaatsen voor ijskarren zullen alsnog een

vijftal door het Gemeentebestuur openbaar verpacht
worden en wel de standplaatsen Kerkplein, Zuid Boule-
vard bij Frederik Hendrikstraat, Noord Boulevard bij

Zoutmanstraat, bij Noorderbad en aan het einde van de
Dr. Gerkcstraat.

Biljetten moeten voor 1 Mei ten raadhuize worden in-

geleverd.

„WILLEN IS KUNNEN."
In April verscheen het vierde nummer van het maand-
blad „Willen is Kunnen". Dit maandblad wordt ver-

spreid door de Neutrale Jeugd-, Sport- en Specltuinvcr.
„Willen is Kunnen" Aerdenhout-Bentveld-Zandvoort.
Redactie en Administratie-adres Vcldlaan 5t, Bentveld.
Correspondentie Jeugdrubrick: Vcldlaan Bentveld.
Het blad ziet er buitengewoon keurig verzorgd uit en

heeft een zeer gevarieerde inhoud. O.a. bevat het April-

nummcr een verslag van den welgeslaagden avond door
de vereeniging „Willen is Kunnen" kort geleden hier

gehouden. Verder een vervolg-verhaal door W.Lasschuit
dat bij de jeugd zeer in de smaak valt, een raadsel-

rubriek, een teeken- en rekenkunstje, een correspon-
dentie-rubriek, alles bijzonder geschikt om de jeugd
eenigen tijd op onderhoudende en aangename wijze be-

zig te houden. Wij kunnen onze jeugd danook wel aan-

bevelen, zich eens nauwkeurig van het doel en streven
dezer vereeniging op de hoogte te stellen en zich dan
aan te sluiten.

De Leeuw's Slachterijen

JAN SMIJERPLEIW

Prima Qssenlappen vanaf 40 et p.p

Rosbief vanaf SO et p.p.

FIJNE VLEESGHWAREN

I ons betalen . . . 1^ ons halen

Harmonie

[®] Heden 8 uur in Gebouw „Centraal"

jl Groote Feestavond
pij PJÏedewerking van

1 WILLY DERBY
H ATTENTIE!
HU Nog een beperkt aan-
S tal plaatskaarten zijn
lël beschikbaar

bd Entree 40 et - Alles inbegrepen

Wanneer U van S¥3eubelen

meer verlangd dan een
mooie bekleeding en een
billijken prijs, wanneer U
de veering, het materiaal
en de constructie, evenals
wij, van even groot belang
vindt, koopt dan uw SVJeu-

belen enz. bij

Behangerij en Stoffeerderij,

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270
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1 blik Spercieboonen 2 pond 25 et

1 blik Snijboonen 2 pond 25 et

1 blik Doperwten 2 pond 25 ot

1 blik Appelmoes 2 pond 25 et

van de Beverwijksche Conserven fabriek.
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emp's Fruithande
a

I De Grootste sorteering =
1 De laagste prijzen g

ï KEMFs FRUITHANDEL I

1 KERKSTRAAT 28 - TELEFQOM 152 j
§| — Alles wordt aan huis bezorgd — s
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uizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

Prinsenhofstr. 11 Telef. 439

TÈ HUUR EN TE KOOP
GEVRAAGD

ONGEIVIEUBILEERDE VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN

Laat Uw gemeubileerde woning
voor het a.s. seizoen
GRATSS inschrijven.

woningbureau „Kennemerland"
v.h. H. KWAK Hzn.

Zandvoort Hoogeweg 66 Tel. 358

HAKENKRUIS IN TOP.
Nachtelijke klimmers hebben in de nacht \ au Zater-

dag op Zondag een hakenkruisv lag geplant op h~t kur-
haus.

's Morgens reeds \ roeg werd het v\ ippcrend dundoek
ontdekt en het trok natuurlijk de bijzondcic aandacht
van de vroege wandelaars.

Dadelijk werden maatregelen genomen, om de vlag
te verwijderen.

't Ciing lang niet gemakkelijk, maar om hallnegen was
kruis en stok verdwenen.
Wat wa.s de bedoeling? liet ingesteld onderzoek heelt

nog niets nader bekend gemaakt \ an resultaten.
Heelt men eens willen zien, hoe 't kurhaus als hoofd-

kwartier er uit /ou zien?
Door het spoedig ingrijpen is echter niet dat gebeurd,

waarop men gerekend had, dat is vast.

ZAL DE VISSCHERIJ TE IJM UIDEN GAAN
HERLEVEN?

't Gaat slecht met de visscheri] en Umuiden lijdt. 1 Iet

lildt ontzettene!.

En al is Zandvoort niet meer de vissehcrsplaats, die
het vroeger was, toch toont het altiid nog een zeeelorp
te zijn, als het met de visscherij maar een beetje wil
vlotten. Dan zijn er op Zandvoort no" \ Jen, die gaarne
de schop in de steek willen laten c - L uele, onstuimige
roep volgen, die steeds de ze. ^r zoo bctoov erend
van de zilte golvenkruinen lanuwaarts inzendt.
Maar het gaat slecht m I Imuiden. En ook op ons dorp

bemerken we (.laarvan de invloed.
Maar Velzens burgemeester, de heer Rambonnet,

meent, dat de toestand niet hcpcloo-. is.

Er moet echter daadwerkelijke hulp gebracht worden.
In de eerste plaats is liet daarvoor noodzakelijk, elat

onderling overleg tot algemccnc regeling nl lats heelt.
liij heelt een reeks voorstellen gedaan, elie naar zijn

meening een elirecte invh.eel zullen opleveren tot her-
leving van het visscherij bedrijf.

R FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Pian S^oord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Vooral zal ele aandacht gewijel vvorelen aan een betere
elistribuecring eloor ons geheclc land.
Dat is een der dingen, elat ons elaelelijk greep.
Waarom zou elat niet mogelijk zijn.

Het Wcstlanel leert druiven eten, ele Betuwe komt
straks met ele kersen. Zoo zouelen we nog meer op kun-
nen noemen, elat als streekreclame ele bijzondere teelt

of het bijzonelerc bedrijf ten goeele komt.
Waarom zouelen ele Nederlanders geen visch leeren

eten? Tal van plaatsen in ons land, waar men 't geheclc
jaar door geen zeevisch ziet.

Hoe onelerncmenel ook ele I larlinger exporteur was, elie

een nieuw afzet gebieel in Palestina zocht en daarheen
kistjes bokking zonel, toch zouelen we zeggen: Zoek
het wat dichter bij.

Wc behoeven in Zanelvoort's Weekblad geen extra
aanbeveling te plaatsen voor visch als volksvocdsel. Dat
heeft Zandvoort van de ouelc relaties nog bewaard, elat

er heel veel plaatsen in ons land het IJmuicicnschc vis-

schersbcdrijl steunen. Vooral, wanneer er voor gezorgd
wordt, elat naast het goed ook het goedkoop mogelijk is.

Ook op Zandvoort zullen ele pogingen van burge-
meester Rambonnet met belangstelling worden gevolge!

in het resultaat.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Charl, zoon van W. Bos en M. de Muinck
ONDERTROUWD: C. L. Kcrkman en A. E. G. Pels;

A. F. Th. M. van Staveren en E. van der Mijc; L. J.

van Nordc en A. van elcr Kruk.
GEVESTIGDE PERSONEN: J. A. Ottcn van den

Haag Burg. Engclbertsstr. 19; Wed. F. C. Hcsterman
van Amsterdam Brcelcrodcstraat 160; J. C. van Soercn
van Hilversum Brederoelestraat 13;

n volmaakte Permanent

voor de M1NÏMUIVI-PR1JS van f 450
knippen, wasschen, watergolf inbegr.

b!j het |J8^~ vertrouwde adres van

:

/ncnrïï'T'ctt
uson »VjJ

ZEESTRAAT 30 - TELEF. 348

HET ADRES VOOR:
Haarverven, Blondeeren,

IViassage, IVianicure, Enz.

Aparte HEERENSALON
Goedkoope prijzen ! ! !



ZONDAG 29 APRIL OPENING
KERKMAN'S IJSTENT
Standplaats Zeestraat hk. Heemskerkstr.

GASDEMONSTRATIE.
A]s variant op een bekende spreekwijze is de leus, die

men steeds weer hoort van den heer Censc, den direc-
teur der Bedrijven: Doe het met gas. Geen enkele guns-
tige gelegenheid laat de heer Censc voorbij gaan, of hij

maakt reclame voor het Gasbedrijf.
Het gebruik van gas is voordecligcr, het is zindclijker,

het is gemakkelijker, kortom, elke deugd van het gas
vindt in den heer Censc een ijverige verdediger.
Geen gelegenheid laat hij ongebruikt voorbij gaan en

steeds zorgt hij, dat het nieuwste van het nieuwe onder
de aandacht van het publiek wordt gebracht.
En naast de reclame van het woord wordt door hem

ook met de daad reclame gevoerd. Wetende, dat naast
de reclame zien en nog eens zien tot overtuiging leidt.

Hier in dit geval tot het aanschaffen van een modern
keukeninstrument, of tot het gebruik van een keuken-
meubel overgaand, dat toch vooral op Zandvoort in

geen enkele keuken meer mag ontbreken, als men prijs

stelt op een versterkende verzorging van den inwendi-
gen mensch, op de beste en goedkoopste wijze.

Nauwelijks is de gastcntoonstelling achter de rug,

die in Monopole werd gehouden en die zoo'n groote
belangstelling trok, zoo groot, dat de zaal bijna te klem
was, of de heer Censc heeft voor een gastcntoonstelling
beslag gelegd cp het Gebouw van de Oude Bewaar-
school.
Met de nieuwste toestellen werd daar geëxposeerd

door de firma Polenz & Co uit Nijmegen met het EGA
fabrikaat.

In een rijke sortecring waren de fornuizen en andere
toestellen op het -^oordccligst ter bezichtiging gesteld.

Bij het EGA fornuis zijn de nieuwste vindingen toege-

past. Zoo werd voorons het brandersysteem gedemon-
streerd. We hebben de techniek bewonderd, die dit be-
langrijk onderdeel van een gasfornuis zoo in de puntjes
uitgebalanceerd had, dat bij het geringste gasverbruik
toch het grootst nuttig warmte effect verkregen werd.
Het inslaan van de vlam, dat bij verouderde typen zoo
gevaarlijk en schadelijk kan zijn, om nog maar niet te

spreken over andere onaangename gevolgen, is bij de
EGA branders onmogelijk.
Zoo zouden we kunnen vertellen over de bak- en

braadoven, die geheel uitneembaar is. Bovendien is de
oven en zijn deelcn zwaar geëmailleerd, waardoor het

schoonmaken tot een genot wordt, inplaats van een taak
te zijn-

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaat voor Schilderwerk bij

:

Fa. ü. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgern. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

We zagen een diner van vier tot zes personen gereed-

maken in de meest mogelijk korten tijd en de Palo rege-

laar maakte het daarbij mogelijk, dat de spijzen geheel

naar Hollandsche smaak waren terwijl het gecontro-

leerde gasverbruik een kostprijs van vier cent aangaf.

Een succes, alleen te bereiken door de gaffelbrander,

die naast een te regelen warmte ook een aanzienlijke be-

sparing op gasverbruik waarborgt.
Waarmede we maar willen zeggen, dat de EGA gas-

fornuizen speciaal zijn voor Hollandsche keukenverlan-

gens.
De heer Polenz was zelf tegenwoordig bij alle demon-

straties, de heer Draaysma was geen moeite te veel om
telkens en telkens uit de groote voorraad met dat for-

nuis te demonstreeren, dat men zich uit gekozen had als

het toppunt van keukenwenschen.
En natuurlijk kon men bovendien nog dadelijk in

overleg treden met den heer Cense, die alle gewenschte
inlichtingen over aansluiting, leiding enz. kon verstrek-

ken, op voorkomende wijze steeds actief speurend, waar
hij propaganda kon maken voor: Doe het met gas.

BLOEMENTENTOONSTELLING.
Reeds nu is men bezig met de voorbereidende werk-

zaamheden voor de groote bloemen- en plantententoon-

stelling, die in 1935 te Heemstede gehouden zal worden.
Wie naar Groenendaal zijn tochten uitstrekt, ziet het

groote terrein rechts van de laan, die naar het beroem-
de molentje leidt. De werkzaamheden zijn daar nu
reeds druk aan de gang.
De tentoonstelling wordt gehouden van 15 Maart tot

19 Mei.
Zandvoort kan maatregelen treffen, om te deelen in de

groote belangstelling, die deze „Flora" ongetwijfeld weer
zal hebben.

JONGERENKRING,
Zaterdagavond j.1. hield de heer Theo van Rijn voor

de leden van de Zandv. Jongerenkring een heel interes-

sante causerie over de stad Rome. Met beelden op het

doek werd de lezing verduidelijkt.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

ALLE REPARATIES
BINNEN

24 UUR GEREED
Horloges, Klokken, Brillen,

GOUD-en ZILVERWERKEN
ALLES ONDER GARANTIE
Levert ook NIEUW WERK

H. MARTI
PAKVELDSTRAAT 8—10

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredleten Assurantie op elk
gebied. Inlicthingen kosteloos.

I Coöperatie „Aller Belang" U.3.

I GROOTE KROCHT 15 - TELEFOON 5I0

Groote ronde Tafelbeschuit
fijn van smaak en kwaliteit **rl| , 8
per rol van 9 stuks * |2 CL 9

FIJNE SCHOUDERHAIVl ^fl ^«.„x,
(Tieleman & Dros) per i/a pond J\J L-tTIll

Groote pot MAYONNAISE 29 CCIlt

TIJD IS GELD
HET BEZOEKEN VAN

WEBBER'S MANUFAGTURENHANDEL
HALTESTRAAT 32

bespaart U, clientèle veel TIJD en GELD
OOK BIJ MATIGE KOOPKRACHT KAN
DE MENSCH VAN SMAAK BIJ WEBBER

IETS VINDEN —:—

Bedlakens, Sloopen, Tafellakens, Servetten

SCHORTEN?
KLEURECHT - WASECHT
Speciaal adres voor:

Allovernetts -:- Voiles -:- Etamines
vanaf 15 et per el

RUWE KATOEN EN GRASLINNEN.
Speciale aanbieding in

RIETMATTEN vanaf . . 45 et

Op 't Hoekje:
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN

Standaard merken
BIJOUTERIëEN - UURWERKEN

LEDE RW A REN
Gegarandeerd goed loopende dames-armband-
horloges vanaf f 3.35

Gegarandeerd goed loopende heeren-armband-
horloges vanaf f 3.50

-:- HORLOGE ARMBANDEN -:-

De Eerste Zandv. Papierhandel
voorziet U van alle benoodigdheden

voor de Schoonmaak ! I !

BEHANGSELPAPIEREN, per rol vanaf .... 6 et
KASTPAPIER, per rol vanaf 10 et
KASTRANDJES, per dozijn 10 et
PUNAISES, 4 doosjes voor 10 et
Tevens Winkelzakken, Toonbankrollen, Erzats, Perka-

ment enz. enz.

SWALUËSTRAAT 4 — TELEFOON 507

ZANDV. MUZIEKKAPEL — 2e FEESTAVOND
Hedenavond wordt in Gebouw Centraal de tweede

feestavond gegeven ter versterking van de kas van de
Zandv. Muziekkapel.
Dat het 'n avond wordt ,die slagen zal, toont het pro-

gramma reeds aan. O.a. verleent Willy Derby zijn mede-
werking. Voor velen zegt dit genoeg om zoo'n avond
Centraal aanwezig te zijn. Voor wie Willy Derby nog.
niet kennen, wijzen wij slechts op het algemeene succes,
dat deze heer geregeld weer mag boeken. Nog kunnen
wij vermelden, dat waarschijnlijk de mondaccordeon-
club dezen avond spelen zal.

Wie een gezellige avond wil hebben, of wie zich ge-
roepen voelt te helpen om de kas van de Zandv. Muziek-
kapel te steunen ,verzuime niet vanavond naar Gebouw
Centraal te gaan.
Het bal staat onder leiding van den heer du Mée. De

muziek verzorgt Engel Paap en zijn band.

1-MEI-VIERING.
- 's Middags in Gebouw Monopole een kinderfeest on-
der leiding van de Soc. Democratische Vrouwenclub.

's Avonds een feestavond in hetzelfde gebouw, ge-
organiseerd door de S.D.A.P. afd. Zandvoort en de
Zandv. Bestuurdersbond.

Spreker op dezen avond is de heer Dr. Mollc Eisma
uit Haarlem.
Het Amsterdamsche Strijdtooneel „Wording" onder

leiding van Lida Polak treedt op.

EIND-SOIREE DANS-INSTITUUT J. STOL Jr.

Plet in en rondom Zandvoort zoo bekend geworden
dansinstituut van den heer J. Stol Jr. gedipl. dansleeraar
geeft vanavond in Gebouw Monopole tot besluit van
het winterseizoen een soiree. Aan attracties zal het de-
zen avond zeker niet ontbreken en de stemming?....
Waar de heer Stol de leiding heeft, hoeft dit geen vraag
te zijn. Op naar het eind-soiree van het Dans-Instituut
J. Stol Jr.

Voor metsel- en tegelwerk
is G- KEUR en Zn.
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

„HET OFFERLAM".
Met bovenstaand blijspel „Het Offerlam" bewerkt

door Oscar Walter en Leon Stem betreedt de tooneel-
vereeniging Phoenix in dit seizoen voor 't laatst de plan-
ken. Zooals wij reeds mededeelden wordt deze laatste
uitvoering opzettelijk op Maandagavond 30 April ge-
houden. Het is namelijk bekend, dat de tooneelvereen.
Phoenix een belangrijk grooter ledental zou kunnen
hebben, wanneer er niet uitsluitend op Zaterdagavond
gespeeld werd. Een groote kring tooneelliefhebbers is

het nu eenmaal onmogelijk de Zaterdagavond vrij te

maken.
Bij wijze van proef wordt dus a.s. Maandagavond ge-

speeld. De toegangsprijs voor deze uitvoering is ver-

laagd tot ƒ 1.— (plus bel.) Plaatsbespreking Zondag-
ochtend 29 April van 10—12 uur aan de kas Gebouw
Monopole.

Z.V.V. DE ZEEMEUWEN.
Uitslagen van Zondag 22 April:

D.T.S. I—Zeemeeuwen I, (Rauch-beker), 1— 1.

Zeemeeuwen II—Spaarnstad I (Vriendschappelijk) 4—

4

Zeemeeuwen jun.—E.D.O. b jun. 4—3.

Voor Zondag 29 April zijn vastgesteld:
Zeemeeuwen II—Kennemers III, terrein T.H.B. (Pro-

motie). 10 uur.
Zeemeeuwen IV—Kennemers V, terrein D.I.O. (Pro-

motie). 10 uur.
T.H.B. jun.—Zeemeeuwen jun. 12 uur.

Zeemeeuwen V—Spaarnestad III, — Seriewedstrijdert

Heemstede. Half twaalf.
Zaterdagmiddag half drie

Zeemeeuwen e adsp.—Bloemendaal e adsp.
Zaterdagmiddag half vier:

Zeemeeuwen b adsp.—Bloemendaal b adsp.
Geroyeerd werd wegens contributie schuld S. Mole-

naar, Prinsenhofstraat 6.

Voorgesteld worden als werkende leden J. van Duyn_
Soerabaj astraat 5 en H. H. Röben, Kogelstraat 3 beiden
te Haarlem. Bezwaren binnen 7 dagen bij den secretaris-

in te dienen.
Bestuursvergadering op Maandag 30 April des avonds.

8 uur aan het bekende adres.

In verband met het niet verkregen gevraagde aantal

kaarten voor den op Donderdag 10 Mei (Hemelvaarts-

dag) te spelen wedstrijd Nederland—Frankrijk zullen

den toegewezen kaarten onder de aanvragers worden
verloot.

HEEFT U
STUCADOOR-

WERK?
Witten of waterverven

f 1.— per plafond p.k.

A* KEMP - Noorderstraat 47



TweedeZandvooifs Weekblad

Hollandia Bioscoop
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zondag 29, Maandag 30 April en Dinsdag 1 Mei - 8 uur

3 DAGEN!! 3 Opvoeringen van een groot
GLANSPROGRAMMA !

Als 1ste stelt PARAMOUNT U voor:

CLIVE
BROOK

als Londen's geniaal-

ste gentlemen -boef,

diemetz'ncharmante
persoonlijkheid en

z'n koel machtsbe-

wustzijn komt te

staan tegenover

(

GEORGE
RAFT

de held van het

verhaal, z'n gelijke

in moed, z'n rivaal

in de liefde, die

Brook bestrijdt met

diens eigen wapens

E.PHILLIP OPPENHEIM'S

beroemde roman

tot werkelijkheid

geworden

!

.«*

«H

CLIVE DROOK *
ALISON 5rMPWORTM

Een prachtfilm zooals U zelden ziet!

Als 2de hoofdnumrner DE GROOTE SUPERF1LM

Een heerlijk romantisch filmwerk, werd met
enorm succes in h > theater TUSCH5NSKI te
Amsterdam vertoond.

Géén toegang onder de 18 jaar»

Entree; 40-65-90-110-135 et, plus belasting.

tusschen 2 Zandvoortsche bewoonsters
Mevr. P. „Goede Morgen, Mevr. K. Hoe gaat het?"
Mevr. K. „Hé, Mevr. P. Och wat zal ik U zeggen. Allen gelzond,

maar slechte tijden hè."
Mevr. P. „Ja beroerd, mijn man heeft ook weer 3 maanden zon-

der werk geloopen. En je weet, een huishouden met vier
kinderen, valt niet mee."

Mevr. K. „Spreek me er niet van, ik heb ook genoeg zorg om
rond te komen. Verleden week had ik ook weer heel
wat noodïg. Kleine zus, nieuwe kousjes en Kees, mijn
oudste, sportkousen. Mijn lakens en sloopen raakten op,
moest ik ook weer vernieuwen, voor mijn man een stel

ondergoed. Enfin je weet wel, wat er zoo komt kijken.
Ik ben naar Haarlem gegaan, want hier kan ik nooit
goed slagen, zoo kwam er ook nog reiskosten bij."

Mevr. P. „Mag ik je even in de rede vallen. Ga jij nog naar Haar-
lem? Maar heb jij dan je oogen in je zak? Weet je dan
niet het Manufacturenmag. „De Waag"? Nou mensch,
als je ziet wat ze daar allemaal verkoopen, van alles, en
veel goedkooper dan in de stad. Ik ben tenminste blijj

dat er nu zoo'n zaak bij is.

Mevr. K. „Goedkoop en goedkoop is twee. Ik houd van goede
kwaliteit.

Mevr. P. „Die krijg je daar ook, beter als bij ieder ander, maar
het kost er haast niets."

Mevr. K. „Nu, dan ga ik er meteen eens even kijken, en als het
is, zoo je zegt, dan ga ik er in het vervolg ook alles

koopen.

ONDERSCHRIFT:
Mevr. K. is nu 'n geregelde, vaste klant van het bekende

Manuf nni
Amsterdam

IMIEUWEIVDIJK 97
Zandvoort

HALTESTRAAT 40

Nergens goedkooper»

Nergens betere kwaliteit*

Nergens zoo een uitgebreide
sorteering.

Iets TE KOOP of TE HUUR
een advertentie in

rt's
I a el

EN UW SUCCES IS VERZEKERD ! ! ! !

Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Tel. 458

Zondagmiddag 2.30 Familie- en Kindermatinee
ALS HOOFDIMUJVJIWER:

DE OVERVAL IN HET RQTSGEBEROT
Spannend Wild-West-verhaa!, naar het bekende
boekwerk van ZAIME GREY. In de hoofdrollen
CARY COOPER, L1LY DASVliTA en ERNEST
TORRENGE.
ENTREE 15, 30 en 50 cent plus belasting.

ATTENTIE !

!

ATTENTIE !

!

Woensdag 2 Mei 8 uur Populaire Voorstelling

2 HQOFDNUIVSMERS. Als 1ste reprise van:

ADAME BUTTERFLY
met SYLVIA SIDINSEY, GARY GRANT en
CHARLtE RUGGLES.

ALS 2de HOQFDNUIVIIW1ER

V in
met CARY COOPER
ERNEST TORRENGE.

ergte
LSLY DAÏVliTA en

ENTREE 25 en 45 et. plus bel.

GEEN TOEGANG ONDER DE 14 JAAR.

Plaatsbespreking voor alle voorstellingen in Sigaren-
magazijn EISEIMHARDT, Stationsplein.

IIM „MOMOPOLE" - CARLO MARGAROLI AND HI3 BOYS

ENTREE: Leerlingen f 0.35, Introducties f 0.55 plus belasting.

- ATTRACTIES — DEMONSTRATIES - PRIJSDANSEN

Nog een beperkt aantal kaarten zijn aan den zaal verkrijgbaar.

4"

I



GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 29 April v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Breclcrodestraat 31.

Zondag 29 April v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED
n.m. 5 uur Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 29 April v.m. 'lO uur Ds. N. A. WAANING
Voorbereiding H.A.

n.m. 5 uur: Dezelfde. (lat. Zondag 36.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 29 April v.m. 10.30 uur: Ds. N. PADT
Donderdag 3 Mei a.s. om 12.15 Iiuwelijkswijding in het
Kringgebouw van A. v. Staveren en E. v.d. Mijc.

JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL
Zondag 29 April v.m. 10.30 uur de heer B1EM VISSER

KINDERDIENSTEN
12— 1 uur: Gcb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur loL
Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter cerc van Maria.
Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Vrijdag 7.30 uur Gezongen H. Mis.

7 uur Lof ter eere van 't H. Hart.
Zaterdag 7 uur Lof ter cere van Maria.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 4 Mei Middagdicnst 7 uur.

Zaterdag 5 Mei Einde v.d. Sabbath 8.20 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.
*

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur icderen Vrijdag van 11— 1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

EUBELHUIS
Groote sorteering

i T TE
140 x 180 f 0.45 :—

:

Ook 12 en 16 els

14 STATIONSSTRAAT 14

E-EN COSTUUM.
doX 'va alle opzicbtet2APis?

Wy levera2 het U

OPENING BROODBAKKERIJ.
Met verwijzing naar eene advertentie in dit nummer

van den heer Jb. v.d. Werft, alhier, waarbij hij aankon-
digt dat hij heden de van ouds bekende bakkerij in per-
ceel Rozennobelstraat 19 opnieuw in bedrijf stelt, von-
den wij eenigc gegevens in een boekje, waaruit blijkt.

dat op een verzoekschrift dato 8 Februari 1746 van Cor-
nelis van der Werff aan den heer van Zandvoort Paulus
Loot, tot vergunning voor zijn zoon Willem om zich als
broodbakker te Zandvoort te vestigen goed gunstig is

beschikt door den heer van Zandvoort dato 10 Februari
1746.
Wij bewonderen den moed van den heer van der

Werff om in deze benarde tijden en mede met het oog
op zijn reeds gevorderden leeftijd een poging te wagen
om zich in te schakelen in den rij van werkgevers, waar
zoo velen gedoemd zijn ten onder te gaan en hopen des
te meer, dat deze poging met succes zal worden be-
kroond.

ZANDVOORT KRIJGT ZIJN BADORKEST.
Met het Mendelssohn Bartholdy Orkest onder leiding

van Prof. Fclix Robert Mendelssohn is overeengekomen
dat tijdens het a.s. seizoen een reeks concerten te Zand-
voort zal werden gegeven.
Het orkest bestaande uit 30 personen zal zeker de har-

ten van alle muziekliefhebbers veroveren en beloofd het
een greot succes te worden.

REVUE TIJD IS GELD.
De heer Koper, directeur van Centraal, is er in ge-

slaagd de revue Tijd is geld naar Zandvoort te brengen.
Deze revue wordt binnen korten tijd opgevoerd.
De samenstellers zijn Tholcn en Van Lier, een dub-

bele waarborg voor een prettige en beschaafde avond.
Zie de advertentie in ons blad.

MIDDERNACHTCLUB.
Het hoofdnummer van het nieuwe programma voor

de Hollandia Bioscoop brengt ai het interessante van
de heerschers in het duistere rijk van de onderwereld.
Het brengt ons in het schittcrlevcn van de Londcn-

schc uitgaande wereld. Een verblindende wereld, waarin
ieder onzer zich hulpeloos klein zou voelen. De film van
de Middernacht Club laat echter zien, wat achter die
schitterschijn schuilt.

Veilig kan de bioscoopbezoeker dat doen.
Veilig en rustig.

Veel veiliger dan Nick Mason, die in werkelijkheid
speurder en handlanger vim Scotland Yard achter het
geheim van de Middernacht Club wil komen.
Daartoe is het noodig, dat hij het lidmaatschap van

de club verdient.
Geen gemakkelijke taak, want de leden onder aanvoe-

ring van Colin Crant behooren tot de zwaarste jongens
in 't diamantvak.
Veel geheimzinnigs maakt het niet gemakkelijk de

speurdersweg op het doek te volgen. Geheime gewel-
ven, verborgen deuren, dubbelgangers, kortom de ge-
heele machinerie van een moderne misdadigersbende
beschermt het dievenstel.
En toch, ook hier is 't weer een uit rozengeweven mo-

tief dat de achtergrond vormt van het slotbcdrijf.
Colin Grant, de vermetele gentleman dief, toont een

karakter, /oo edel en gaat, dat we hem daarvoor alleen
bijna alle diefstallen zouden willen vergeven.

Kluisters, die -\ rijwillig gelegd worden, maar die ont-
sluiten, het rijk der gelukkigen, dat alleen door zeil ver-

loochening te betreden is.

! fet tweede hoofdnummer is: De Koningin had bezoek.
Dit stuk was een succes in liet Theater Tuschinski te

Amsterdam waar het weken achtereen steeds volle za-

len heeft getrokken.
Het bijprogramma vult het geheel op verdienstelijke

wijze aan Zondag. Maandag en Dinsdagavond.

NED. ISRAËL. GEMEENTE.
Het Kerkbestuur brengt ter kennis der Gemeente-

leden, dat op Zondag 13 Mei e.k. candidaatstclling zal

plaats hebben voor de verkiezing van één lid van den
Kerkeraad, ter voorziening in de vacature, ontstaan
door het vertrek ïruir elders van den heer S. de Wilde.
De stemming zal zoo noodig plaats hebben op Zondag

27 Mei en een eventueele herstemming 8 dagen later.

De candidatcnlijsten, welke bij inlevering moeten voor-
zien zijn van de handtcekening van minstens tien kies-

gerechtigde leden, zijn vanaf 29 April bij den secretaris

d< r gemeente, Parallelweg, kosteloos verkrijgbaar.
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Groote sorteering

:

Schoonmaakartikelen
Ziet de Etalage. Ziet de Etalage.

VERHUISD:
Het Bestelkantoor van de
Haarlemsche Vleesch-
Verkoop-Centrale
van GROOTE KROCHT 25 naar

A. A. VAN SVIOPPES

NU IS HET TIJD OIVï UW
Rijwiel op te knappen
2 BUITENBANDEN
2 BINNENBANDEN
1 STEL SPATBORDEN
1 KETTSNGKAST
1 CELLULOID STUUR

I

Gemonteerd
aan Uw rij-

wiel voor
f 7.50

Alles prima
materiaal

Bk lever uitsluitend HoMandsche
merkartikelen en banden :—

:

Hevea Buitenbanden . ƒ 0.95—1.50—1.95—2.25
Hevea Amberbanden, prima ƒ 2.25

Hevea Binnenbanden, vanaf /' 0.60

Vredesteinbanden ƒ 1.30—1.75—2.00—2.25—2.50
Groote sorteering Bakfiets- en Transportfiets-

banden vanaf ƒ 3.50

Groote voorr. Rijwielonderdeelen in alle prijzen.

Vraagt prijs voor het geheel op-
knappen van Uw Rijwiel .

—

SIMPLEX RIJWIELEN HET SUCCES VAN
DIT SEIZOEN. Een prima merk rijwiel met
de Gouden S. voor f 37— ; f 39.50

Simplex Cycloïde Rijwielen f 57.— ; f 59.50

SIMPLEX IS WAARBORG
VOOR VAKKUNDIGE EN BETROUWBARE REPA-
RATIES IS UW AANGEWEZEN ADRES:
RIJWIELHANDEL EN REPARATIE-INRICHTING

JAN POOL 3 Van Ostadestraat 3

LEESBIBLIOTHEEK
DE HUISVLIJT

A. NI. Aleven
Haltestraat 65

RafBa in verschillende kleuren - Pitriet

Alle benoodigdheden voor Huisvlijt,

2 Buitenbanden, 2 Binnenbanden, 1 stel

spatborden, 1 Kettingkast, 1 celluloid stuur

Gemonteerd aan Uw rijwiel voor f 5.

—

ALLES PRSMA MATERIAAL
BANDEN 1 JAAR GARANTIE

H. DAMES
JAN STEENSTRAAT 1

RAADS-YERGADEROG
In de Donderdagavond gehouden raadsvergadering

was de heer Groen door ziekte verhinderd aanwezig te
zijn.

Ingekomen stukken.
Gemeentebegrooting.

Door Gcd. Staten is goedgekeurd de wijziging van
de Gemeentebegrooting 1933.

Het bedrag der uitgaven is verhoogd met ./' 33462,66.
Deze verhooging was o.a. noodzakelijk voor uitbreiding
van de straatverlichting, meerdere dag- en weekgelden
bij werkverschaffing, meerdere kosten krankzinnigen-
verpleging, verhooging steunbedrag werkloozen en van
de post te veel berekende belastingopbrengst.
Tegenover deze verhooging stond een verlaging van

de uitgaven o.a. van onderhoud straten en plantsoenen
en van de strandexploitatie. In totaal een bedrag van
ƒ 27414,26.
Verandering brengt deze wijziging alleen in de post

onvoorzien, die verlaagd werd tot ƒ 4848,26.

Kasopname.
Bij de door B. en W. en door de gemeente accountant

de heer De Roode uit Hilversum gehouden kascontrole
bleken de inkomsten ƒ 3037090,66 te bedragen in de uit-

gaven ƒ 3106247,53"', zoodat in kas werd bevonden
ƒ 69067,52"'.

Vertrek raadslid.
De heer Gecrs, in de raad vertegenwoordiger der R.

K. kiezers, heeft wegens vertrek uit de gemeente ont-
slag gevraagd tegen 1 Mei a.s.

Aan het slot van deze raadsvergadering zou de voor-
zitter op dit verzoek nader terugkomen.

Uitbreidingsplan Werkverschaffing.
Door het gemeentebestuur worden in Plan Noord een

aantal werken uitgevoerd, ten doel hebbende het bouw-
rijp maken van de zich daar bevindende gemeentelijke
terreinen en tevens om werkgelegenheid te verkrijge.i
voor de werkloozen.

Getracht was daarbij gedeeltelijk vergoeding te ver-
krijgen door middel van rijkssubsidie.

Een daartoe strekkende aanvrage heeft geen gunstig
oor gevonden bij den Minister.
De Minister heeft de aanvrage nauwgezet overwogen.

Ook dat deel van het uitbreidingsplan, dat de vijver
omvatte, waarvan het uitgraven van zand noodig was
voor terreinophooging.
Als de door den Minister ontvangen inlichtingen juist

zijn, dan meent hij, dat op het oogenblik in Zandvoort
geen behoefte aan bouwgrond bestaat.
De algemcene toestand is zoo, dat groote soberheid

in uitgaven geboden is. Uitgaven daarvoor zouden nu
min of meer luxe genoemd kunnen worden. Hieronder
valt ook de waterpartij, waaraan geen behoefte bestaat.
De Minister acht zoo'n uitgave nu niet juist. Vooral

nu niet, omdat nauwgezet moet worden nagegaan, welke
uitgaven gedaan kunnen worden voor uitvoering van
plannen voor werkverschaffing.
De heer Van der Moolen wenscht door deskundigen

te laten aantoonen, dat deze werken voor bouwterrein
wel noodzakelijk zijn.

De heer Van Rijnbcrk meent, dat de gemeente niet
afhankelijk mag zijn van particulier bouwterrein en niet
achteraan moet komen.
Wethouder Slesjers geeft de verzekering dat andere

plannen worden uitgewerkt. Men zit niet stil en zal al

het mogelijke doen, om alsnog daarbij rijkssubsidie te

verkrijgen.

Verzoek Strandpachters.
Naast enkele afzonderlijke verzoekschriften van

strandpachters, die achter waren in het betalen van hun
strandpacht van 1933, heeft ook de Strandpachters-ver.
een verzoekschrift over dit onderwerp tot de raad ge-

richt.

Het groote bezwaar van deze achterstand is dit, dat
volgens de bepalingen van de verordening de strand-
pa.ch.tcr, die achterstallig is met de betaling, met het
nieuwe seizoen zijn standplaats aan het strand niet mag
gaan innemen.
De Strandpachtersvereeniging vraagt voor haar leden,

die een achterstand hebben, een betaling daarvan in

twee termijnen.
Een termijn, de helft, in het seizoen 1934, de andere

in het seizoen 1935.

Waar het pachtcontract nog twee jaren loopt, hoopt
het bestuur, dat dit plan niet zal stranden op bezwaren.

In het adres wordt gewezen op de moeilijke tijdsom-
standigheden, zooals die zich in 1933 in de strandexploi-
tatie openbaarden naast andere invloeden.
Nu ineens die achterstand inhalen en tevens de nieu-

we pacht betalen wordt voor hen, die achterstand heb-
ben, een groot financieel bezwaar geacht in het adres.
Over dit verzoek zal in besloten vergadering nader

beslist worden.

Circus Roberti.
De directie van het Circus Roberti heett tot het ge-

meentebestuur het verzoek gericht, om gedurende de
maand Augustus van het komende seizoen een stand-
plaats met haar circus te mogen innemen op het terrein

van de gemeente aan de Heerenstraat.
Voor deze standplaats wil het Circus Roberti een be-

drag van ƒ 500 betalen.
In het schrijven wordt melding gemaakt van het gun-

stig oordeel van autoriteiten en wordt verwezen naar
de laatste standplaatsen: Den Haag, Rotterdam, Hoek
van Holland.
Het bedrag van ,/' 500 is pacht, de vermakelljkheids-

belasting kan dan nog een extra voordeel voor de ge-

meente kas opleveren.
Over deze aanvrage zullen B. en XV. nader advies uit-

brengen .

Zonnebadterras.
Het zonnebadterras heeft enkele gevaarlijke plaatsen,

.waar dit terras niet volledig aansluit bij het strand-
oppervlak. B. en W. stellen de raad nu voor, op dat
gedeelte een hekwerk te doen plaatsen van staalgaas
en ijzerpijpen.

Wordt met algemcene stemmen goedgekeurd.

Teelgrond.
Door Gcd. Staten werd goedgekeurd de door de raad

aangenomen regeling, betreffende de uitgave van teel-

grond in Plan Noord.
Amerikaansch Lunapark.

De Gcbr. Hommcrson uit Ginnckcn hadden toestem-
ming gevraagd voor het inrichten van een Amerikaansch
Lunapark in Plan Noord.
Het zou een grootsche inrichting worden met allerlei

moderne attracties en 's avonds zou een duizendtal
lampjes het gcheelc terrein spiookjesachtig verlichten,
wat volgens de meening der exploitanten een reusach-
tige reclame voor Zandvoort zou zijn.

Als garantie voor de te ontvangen vcrmakelijkhcids-
belasting wil de firma ƒ 5000 garandecren en bovendien
nog een deel van de kosten voor extra politie en brand-
weer op zich nemen.
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Weg met de ntaiaise
« Vanaf heden de nieuwste zomerjaponnen,
m mantels en hoeden in alle maten §
g Japonnen vanaf f 5 _
g Mantels vanaf f 3^_
la Hoeden vanaf .., f1,~

~
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\ Het Gesloten huis zeestraat!!?
|

h Ook des Zondags. S
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pacht de aanvrager het Kerkplein als standplaats aan
te wijzen, deze plaats is vrij. Hij protesteert tegen de
houding van de directie der tram, die op haar terrein
een standplaats afstond. En dat juist, nu de vaste stand-
plaats op het Tramplein aanzienlijk was verhoogd.
Aan de aanvrager wordt met acht stemmen voor en

vier tegen de verlangde vergunning verleend.

Bouwbelasüng.
Het door B. en W. opgemaakte kohier voor de bouw-

terreinen belasting over het jaar 1934 vermeldt een to-
taalbedrag van ƒ 4046,20.

Badman.
De directeur der bedrijven had voorgesteld, om J.

Zwemmer, badman in het Gemeente douchebad aan de
Groote Krocht de functie te geven van geldophaler bij

het Gas- en Waterleiding bedrijf en als badman tijdelijk
te benoemen A. Kerkman, mits deze geneeskundige ge-
zondheidsverklaring kan overleggen. B. en W. hadden
dit voorstel in de raad gebracht.
De heer Gcers vraagt, of deze aanstelling bij het Gas-

bedrijf gemotiveerd is.

De heer Van der Moolen gelooft, dat waar geschikt-
heid voldoende gebleken is, een nieuwe oproep voor
deze benoeming onnoodig is.

Wethouder Slegers wijst er op, dat bij de Bedrijven
de functie van gcldophalcr beslist noodig is en dat het
veel beter is, die te handhaven, dan telkens tijdelijke
krachten aan te stellen.

De heer J. Zwemmer wordt met negen stemmen over-
geplaatst van het baclbedrijf naar het gasbedrijf als geld-
ophaler. De overplaatsing geschiedt om gezondheids-
redenen.
De heer A. Kerkman wordt met negen stemmen be-

noemd tot badman bij het Badbcdrijt.

Onderwijs rapport.
Met de stemmen van de heeren Van Rijnberk, Van

der Werff, Koning, Druijf, Gcers Van der Moolen,
Elffers en Bolwidt voor worden daarna de voorstellen,
in het rapport van de Onderwijs Commissie door de
raad aangenomen.
_ Overleg zal worden gepleegd met de besturen van het
Kenncmer Lyceum, Christelijk Lyceum en R.K. Lyceum
over een vergoeding van ƒ 80 per Zandvoortsche leer-

ling, die de onderwijsinrichting bezoekt.
Aan het Chr. Lyceum vergoedt de gemeente het te

weinig ontvangen over 1931
—

'32 tot een bedrag van
ƒ 1327,25.

Bijdragen in de reiskosten wordt niet verleend, daar
overeenkomst met de N.Z.H.T.M, niet is getroffen.
Voor dekking van het totaal, een bedrag van ƒ 3327,25

wordt het aantal opcenten met vijf verhoogd.

Salaris Politiepersoneel.
De Commissaris der Koningin in opdracht van de

betrokken Minister, had gevraagd of maatregelen noo-
dig waren om de salarissen van het politiepersoneel te

herzien.
B. en W. waren van meening, dat thans voor een be-

paalde categorie herziening in te voeren niet gewenscht
was. Beter was het te wachten tot de begrootingsbehan-
deling, dienst 1935.

Ook de Fin. Commissie adviseerde in die geest.

Aldus werd ook door de raad besloten.
Verpachting Parkeerterreinen.

Deze verpachting zal eerst in besloten zitting behan-
deld worden.

Bescherming Natuurschoon.
B. en W. brengen daarna in behandeling de Verorde-

ning op de Bescherming van het Natuurschoon.
Was eerst het verleencn van ontheffing aan B. en W.

gegeven, thans stelt het College voor, de raad daarover
te laten beslissen.
De heer Elffers vestigt er de aandacht op, dat de

zandgravers hun werk stop hebben moeten zetten, maar
dat de E.S.M, rustig doorgaat met afgraven.
Om de menschen niet te dupeeren, vraagt hij overleg

met ing. Zwiers, om voorloqpig enkele gedeelten aan
te wijzen, waar door afgraven geen schade veroorzaakt
kan worden.
De toestand aan de Westerduinweg, vroeger een van

de mooiste wandehvegen, vergelijkt hij met die op een
vuilnisbelt.

Ook vraagt hij vastzetten van het afgegraven zand.
Wethouder Slegers deelt de maatregelen mee, die

reeds genomen zijn en waardoor voorloopig zand be-
schikbaar is. Beplanten is verzocht, maar heeft men na-
gelaten.
De Voorzitter heeft Rijnland op de toestand opmerk-

zaam gemaakt t i '.n.opt dat de Keurvcrordcning zal

worden toegepast. Binnenkort hoopt hij nadere mede-
dcclingcn te kunnen dcen.

Afscheid van den heer Geers.
Daarne richt de Voorzitter hartelijke afscheidswoor-

den tot den heer Gcers. Hij wijst op de toewijding voor
Zandvoort's <4emecntcbclans?cn door het trouw bezoe-
ken van de raadsvergaderingen. Steeds was er een pret-

tige samenwerking, zoowel in raad als in commissies.
Daan oor brengt de Voorzitter hem dank.
De heer Geers toonde steeds, veel te -\oelcn voor het

vereeni<jin»sleven en spreker wees op de sympathie, die

in deze dagen zoo duidelijk naar voren kwam.
Steeds werd door den heer Geers de vereisehte ernst

aan de verschillende onderwerpen besteed.
De Voorzitter wenscht hem, namens de raad, dat het

den heer Geers en zijn echtgenoote in hun verdere leven
goed mag gaan.
De heer Geers dankt voor die hartelijke woorden. Het

heengaan, dat hem toch reeds moeilijk was, wordt hem
door de vele bewijzen van sympathie, thans ontvangen.
mo<_ili]k (.iemaakt.

Hij voelde voor Zandvoort. had Zandvoort lief. Zand-
voort was hem dierbaar.

Het grootste deel van zijn leven had hij hier gewoond
en zi_-\ cn-en-twintig laar had hij aandeel gehad in het
besturen van de gemeente.

Nc.oit heeft hij geschroomd, om te zeugen wat hij

meende, dat gezegd moest worden, al waren de inzich-

FIJNE SCHOUDERHAM
PER20NS 25 CENT

GROOTE KROCHT 32 TEL. 370
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BEZUINIGING OP DE JUISTE WIJZE
IS KOOPEN BIJ VAN ELDIK -^f
ONZE KWALITEIT BLIJFT ONVERANDERD „EERSTE"

4 pond Ossevet (gedraaid) ƒ 1.20

3 pond Dikke Reuzel „ 0.85
3 pond Osselappen „ 1.00

3 pond Gehakt en half pond Reuzel . . „ 1.00

2 pond Osselappen en 1 pond Gehakt . . „ 1.00

2 pond Karbonaden (sch.) 1 pond Reuzel „ 1.00

3 pond Karbonaden (sch.) „ 1.00

3 pond Varkensfricandeau „ 1.25

3 pond Varkensrollade 110
3 pond Ribkarbonade „ 110
3 pond Haaskarbonade „ 1,25

3 pond fijne Ribkarbonade „ 1,25

3 pond Varkenslappen „ 1,10

3 pond Saucijsen „ 1.00

3 pond doorregen Varkenslappen . . . . „ 0.85

H. VAN ELDIK

Riblappen per pond vanaf
Lende lappen per pond vanaf.
Borstlappen, per pond vanaf .

Klapstuk, per pond
Doorregen lappen, per pond .

Haas, per pond
Lende, per pond
Punt, per pond
Biefstuk
Baklappcn
3 pond Lamsvleesch
Lamsbout
Lamslappcn
Lamskarbonaden

.. .. „ 0.50

.. .. „ 0.50

.. .. „ 0.45

.. .. „ 0.45

, 0.40
... „ 0.80
.. .. „ 0.70
.. .. „ 0.70

ƒ 0.70—0.80.
„0.60

.. .. „ 0.60
.. .. „ 0.50
.. .. „ 0.40

. . ƒ 0.35—0.40
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BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).

\
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BRUGSTRAAT 1—17—19 — DIR. WATERDRINKER

Voor de a.s. Veiling
wan Donderdag 3 Mei
kunnen nog goederen opgegeven of desverlangd gehaald
worden.

Vraagt inlichtingen. Dagelijks geopend — Telefoon 464

ONSl
deze week prima matzijden Directoires 69 et

Bijpassende onderjurk 98 et

RUIME SORTEERING
in prima matzijden Kousen mode tinten v.a. 49 ct

File d'ecosse kousen vanaf 29 Ct

BIJ ONS is het juiste adres voor corsetten,

buikbanden, jarretelgordels en bustehouders, ook
:—

:

voor corpulente personen :—

:

Vraagt onze Kinder-Jarretelgordel „I D E A L"
zeer practisch 59 Ct

Groote keuze Dames Costuumrokken v.a. 148 ct

De nieuwste jumpers vindt U B IJ ONS
Uitgebreide sorteering skisokjes vanaf . . 19 ct

DOETUWVOORDEELEN KOOPT IN HET

K o o p j e s li u i s
S& Kerkstraat 32, naast Albert Heijn IS

TE HUUR
VRIJ BOVENHUIS, per week ƒ 6.—
TWEE BENEDENHUIZEN, 4 kam., keuk,
badkamer, per week „ 8.

—

TWEE BOVENHUIZEN, 4 kamers, keuken,
badkamer, groote zolder, per week , 8.

—

VILLA, kamer ensuite, serre voor en achter
boven 3 slaapkamers, per jaar „550.

—

DRIE BOVENHUIZEN, 4 kamers met keu-
ken, badk. en groote zolder,per week „ 7.

—

GROOT VRIJ HUIS, bev. 7 kamers, per week „ 30.—
BENEDENHUIS, bev. 4 kam., keuken, bad-
kamer, per weck „ 7.

—

NIEUW GEBOUWDE VILLA'S TE KOOP, Hypo-
theek beschikbaar.

Makelaar W- PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

ten van anderen soms anders.
Aan den voorzitter van den raad, aan ambtenaren en>

personeel brengt hij een woord van dank voor de be-
reidwilligheid, waarmede men hem steeds tegemoet ge-
treden is.

Alle inlichtingen, die hij wenschte, werden hem steeds,
verstrekt.

Hij hoopte het nauwe verband met Zandvoort te blij-

ven bewaren en er getuige van te mogen zijn, dat Zand-
voort in groei en kracht zou toenemen.

Hij hoopte, daarvan nog lang getuige te mogen zijn.

Verder wenschte hij den voorzitter en allen, die dat
van hem wilden aannemen, het beste voor hun en hunne
gezinnen.

De Rondvraag.
De heer Van Rijnberk vraagt naar spoedige verbete-

ring in de bestrating van de v. Galcnstraat. Ook vraagt
hij of het gewenscht is af te wijken van de bepalingen!
van de bouwverordening, zooals thans geschiedt bij de
huizenbouw achter de Brederodestraat.
Verder vestigt hij de aandacht op een verhuizing aars

de Hulsmanstraat.
Wethouder Slegers geeft als toelichting, dat nieuwe

bouwwijzen niet steeds in de raad komen, als het mate-
riaal voldoende waarborgen biedt.

Wat de woning betreft, daarnaar zal geïnformeerd'
worden.
De heer Koning vraagt het leggen van het plankier

aan de Strandweg.
De hr. Druijf pleit voor spoedige afwikkeling van de ge-
mcenterekeningen, daar kleine bouwers de gelden in.

deze tijd goed kunnen gebruiken.
De heer Van der Moolen informeert naar een ontslag

dat volgens hem onrechtvaardig is gegeven.
Wethouder Slegers zegt een onderzoek toe. Is er een

fout gemaakt, dan zal het onrecht hersteld worden.
De heer Paap informeert naar een benoeming als bad-

man bij het Zuiderbad.
Uit de mededeeling van wethouder Slegers blijkt, dat

de badman slechts tijdelijk een betrekking buiten de ge-
meente heeft aanvaard.
Dan vraagt de heer Paap hoe iemand veertien weken*

aaneen bij de werkverschaffing aangesteld kan zijn.

Wethouder Slegers deelt mede, dat het hier iemands
betreft met bijzondere capaciteiten. Iemand, die ge-
bruikt wordt bij het opmeten, noodig voor het in kaart
brengen van het uitbreidingsplan. Bovendien zijn het
geen heele weken, maar drie dagen van elke week.
De heer Elffers vestigt de aandacht op de slechte toe-

stand van de bestrating van de Zandvoortsche laan en-

vraagt verbetering.
Zoo ook spoed met der bestrating van de Brederode-

straat b.v. De bewoners worden gedupeerd in de voor-
seizoentijd.

Met de Zandvoortschelaan zijn reeds maatregelen ge-
troffen deelt wethouder Slegers mee. Wat de bestrating
betreft, daar wordt spoed achter gezet en alle werk-
krachten zijn daarbij in gebruik.
Verder wijst de heer Elffers op het ontsierende van

de omgeving bij de bouw van de huizen achter de Brede-
rodestraat.
Wethouder Slegers vindt die bouw een belang voor

de badplaats. Bezwaren zijn door de schoonheidscom-
missie niet ingebracht.
De heer Padt vraagt op spoedige doorzending van het

rapport door de Onderzoeks Commissie bij de Steun-
verlecning opgemaakt. Hij hoopt, dat Ged. Staten er
uit zullen lezen, dat dringend bestuursregeling noodig is.

Verder vraagt hij opheffing van het verhuurverbod
voor gemcentewoningen. Of anders handhaven voor ie-

der van de gestelde bepalingen. Nu ontbreekt regel.

Ook zou hij de werkzaamheden aan het Badhuisplein:
spoedig uitgevoerd wenschen te zien, zoodat liet niet
midden seizoen wordt.
Met de opmerkingen zal rekening gehouden worden.
Daarna gaat de vergadering over in Besloten zitting.

Wilt U dezen zomer geen last hebben van

VLBEGEN. MOTTEN, MUGGEN, VLOG5EI\j en

dergelijk ontuig? Bespuit dan nu reeds gedurende

de schoonmaaktijd uw Bedden, IViatrassen, Kasten

en Winterkleeding met het nieuwste afdoende

preparaat

Lisd dood Beslist v.a. 35 ct p. busje

Alleen verkrijgbaar bij :

@ Groote Krocht 9 Telefoon 498
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GEEN ROOK GEEN REUK

emon
PETROLEUM GASTOESTELLEN

hebben den jarenlangen strijd tusschen petroleum, gas

en electriciteit glansrijk gewonnen en U kunt thans

voor enkele centen per dag Uw maaltijden gereed

krijgen.

Demon bespaart geld
De Huismoeder is in dezen tijd gedwongen op haar gas-

en electriciteitsrekening te bezuinigen; de techniek

brengt uitkomst!

Beschermd voor namaak onder Nederlandsch patent

No. 23684 heeft zij een toestel uitgevonden, dat door

vernuftige constructie de petroleum geheel en al benut.

Deze methode, waardoor een intense hitte ontstaat,

verbruikt slechts 1 deel petroleum op 500 deelen lucht.

Vandaar zijn buitengewone spaarzaamheid.

Geen vergiftig gas, geen dure kolen noodig: petroleum

van enkele centen doet met minder moeite meer en

zelfstandig werk.

Demon bespaart tijd
" Door den bijzonderen bouw van den veiligheids-schoor-

steen brandt dit toestel met steeds gelijke vlam, zonder

het te regelen.

Omdat de DEMON zonder pomp of douche brandt,

behoeft men er nimmer op te letten; onnavolgbaar in

het gebruik en grootst mogelijke veiligheid.Eenvoudig,

licht en sterk van bouw.

Demon bespaart werk
DEMON vergast gewone petroleum en brengt het, met

lucht gemengd, met een absoluut blauwe vlam tot vol-

komen verbranding.

Daarom, geen reuk, geen roet, geen walm: Uw keuken

blijft helder!

Aantrekkelijk en keurig afgewerkt in donkerblauw, ge-

polijst koperen reservoir, brandmantel graphiet af-

werking.
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wm* 10 uur
~ KOKEN ~

OP 1 LITER
Wl PETROLEUM

No. 145
Vierkant model m. 30" brander f 8,50

No. 144, rond model m. 30" brander f 5.25

No. 146, twee vierkante modellen aaneengebouwd f 17.00

No. 164, twee groote vierkante modellen aaneengebouwd f 24,50

No. 161, groot vierkant model (geschikt voor waschketels

met inhoud 30/40 L.) met 60" brander f 1 3.50

VRAAGT DEMONSTRATIE
zonder verplichting bij:
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IJZERHANDEL!
m

Half estraaf lil
TELER 335
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De
SCHOOLPLEIN 4 HOEK Wl LLEMSTRAAT

HEEFT EEN VERTROUWENS NAAM
dit kenmerkt ons JARENLANG BESTAAN
en onze GOEDKOOPE PRIJZEN. Vergelijk onze
kwaliteit goederen en prijzen met andere zaken
en U komt tot de conclusie dat U bij

i^T DE WOLBAAL toch beter koopt
en NOG GOEDKOOPER

Wij hebben alle soorten
Vitrages vanaf 14 et p. el

Pracht afgepaste gordijnen
nog enkele stuks voor 89 et
Gekleurde Gordijnstoffen

vanaf 46 et per el

Prima boddenthijk breed 1.50
per el 39 et.

Stofdoeken en Vaatdoeken
9 et.

Linnen theedoeken
6 stuks 125 et

Ziet de Etalages»

Looper en Gordijnband
per el 5 et

Molton dekens alle maten
vanaf 58 et

Beenen gordijn ringen
per doos 10 et

De Beste Java kapok
p.p. 68 et p. 10 p. 65 et

Groote sorteering

gekleurde kleedjes

Ziet de Etalages»

SCHOOLSCHOENEN
MONTA
BOY

Ia

WIET TUSSCHEN ZOOL
UITSTEKENDE PASVORIV1

GOEDKOOPE AANBIEDING

28
31 i é5&9>

32
35 f 3.20

36
39

in BRUIN en ZWART MOLLIERS
of ZWARTE RIJGBOTTINNES.

ALPH. SPRENGERS - Groote Krocht 8 - Telefoon 6
(tegenover het Gemeentehuis).

SAMB0 EN J0CK0 VAN EEN leeuw en een aap
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Juist komt de tram voorbijgestoven,

En Sambo springt er boven op;

Daar hij daarbij den beugel neerdrukt,

Is 't resultaat natuurlijk: stop!

En een geweldige paniek

Beroert het reizigerspubliek.

Helaas, vóór ieder zich kan redden,

Krijgt plots de beugel weer contact,

En menig pasagier denkt sidd'rend:

„Straks ben ik vast een bal gehakt!"

Want pijlsnel schiet de tram vooruit,

Door geen bestuurdershand gestuit.

EEN JUBILEUM, DAT DE ZEEMEEUWEEN TREKT

De heer Rouendal herdenkt dezer dagen de dag, waar-
op hij voor vijfentwintig jaar in betrekking kwam bij

de Nederlandsche Bank.
De heer Rouendal is te Amsterdam in betrekking en

dus is het een zilveren jubileum, waarvan men zoo
zou zeggen, dat het niet de bijzondere aandacht trekt

op Zandvoort.
Toch is niet minder waar.
De heer Rouendal heeft, in overeenstemming met zijn

functie, waarin hij jubileert, bij de Zandvoortsche Voet-
bal Vereeniging De Zeemeeuwen het beheer over de
geldmiddelen.

Hij is penningmeester van deze voetbalvereeniging.

En getrouw aan zijn roeping, vallen de geldmiddelen
van De Zeemeeuwen onder een zeer nauwkeurig beheer.

Daaraan is het voor een groot deel te danken, dat deze
wakkere zeevogels zooveel tot stand kunnen brengen
en dat het enthousiasme onverminderd gehandhaafd
blijft.

Naar wij vernemen bestaat het voornemen, om dit

jubileum, dat feitelijk buiten De Zeemeeuwen staat,

toch onder bescherming van de vleugels van De Zee-
meeuwen te nemen.
Een uiting van waardeering voor het nauwgezette be-

heer.
Bij voorbaat houden we er ons van verzekerd, dat het

een jubileumsavond zal worden, die in elk opzicht zal

slagen.
Den heer Rouendal en De Zeemeeuwen onze geluk-

wenschen bij dit jubileum.



Eet Us van Kees
Tramniein - Strandweg

HET MONOPOLE-MENU.
Zaterdag, 28 April dus hedenavond, wordt in ons ge-

bouw de eindsoiree gegeven van het bekende Dansinsti-
tuut J. Stol Jr. Gezien de groote populariteit welke dit

instituut te Zandvoort geniet, twijfelen wij er niet aan,
of de belangstelling voor dezen laatstcn avond zal zeer
groot zijn, zoowel van de zijde van der leerlingen als

van andere kanten. Voor uitstekende dansmuziek werd
gezorgd, terwijl voor vele extra attracties werd zorgge-
dragen. Zoo werd o.m. speciaal voor dezen avond ge-

ëngageerd de bekende artist Lobelli wij houden
ons overtuigd dat zijn optreden mede ertoe zal bijdra-

gen, de stemming te, veraangenamen. Gij, die van dan-
sen houdt, laat U deze gelegenheid niét ontgaan., een
avond van Stol is een gezellige avond.
Maandag 30 April a.s. Het Jubileum van Phocnix ligt

weer achter ons en onvermoeid gaan de ijverige werkers
voort Zandvoort's ingezetenen te doen genieten van
hun subliem spel; hun. kunstzinnige gaven stellend in

dienst der liefdadige verceniging! Maandag, 30 April,

Phocnix geeft een opvoering van het toonoelspel „Offer-
lam"! Toont Uw volle belangstelling in de prestaties
van dit ensemble, dat zooveel goeds aan de badplaats
heeft geschonken, en bezoekt Maandag mét Uw familie-

leden of kennissen de voorstelling van „Offcrlam"! Na
afloop bal onder leiding van J. Stol Jr.

Dinsdag, 1 Mei a.s. houdt de afdceling Zandvoort van
de S.D.A.P. haar jaarlijkschc 1-Mei-vicring in ons ge-

bouw, terwijl

Woensdag, 2 Mei door de directie van gebouw Mono-
pole een grootc feestavond wordt aangeboden aan alle

vereenigingen van Zandvoort welke in het afgeloopen
seizoen van hare zalen hebben gebruik gemaakt. Voor-
waar een aardig denkbeeld en wij twijfelen er niet aan
of de opkomst zal groot zijn. Van vele bestuursleden
mochten wij danook reeds de toegezonden circulaires

ingevuld terug ontvangen, doch. . er missen er ook nog!
Mogen wij ook deze zoo spoedig mogelijk nog van U
terug verwachten? Wij danken U bij voorbaat ! En
nu., het programma! Tn de eerste plaats zal voor U
concertcercn — voor de eerste maal te Zandvoort —
„Zandvoort's Badorkest" onder leiding van den emï-
nenten musicus Prof. Dr. Fclix Robert Mendelssohn!
Dit orkest, dat zich voorstelt ook in den zomer vele uit-

voeringen te geven, heelt een zéér goede en zéér groote
bezetting en belooft voor onze Zandvoortsche muziek-
liefhebbers een openbaring te worden. Voorts wordt
door de Tooneclvereeniging Phoenix opgevoerd de één-
actcr „De oude vrijgezellen", terwijl de Haarl. Tooneel-
vereeniging Jacob van Lennep zal spelen „Rozen"! Na
afloop een geanimeerd bal onder leiding van J. Stol Jr.

Zaterdag, 5 Mei a.s. geeft de Kinder- en Operettever-
eeniging Jong Zandvoort, onder leiding van den heer
Post, een opvoering van „Asschepoester"! Zooals U ziet

dus., deze weck een zéér varieerend menu! Dat het
moge smaken., zij onze wenschü

(Adv.)

NOG EEN GUNSTIGE GELEGENHEID.
Naast het groote, dat op de deze week gehouden gas-

tentoonstelling de aandacht vroeg, was ook het kleine

niet vergeten.
De sudderbranders waren als aanvulling van de gas-

comforen niet vergeten.
Nog altijd bestaat de gunstige gelegenheid, om zich

zoo'n nuttig kookapparaatje zonder eenige kosten aan
te schaffen.
De bepaling, dat men bij inlevering van zijn oude pe-

troleumstel geheel zonder kosten de keuken-inventaris
met een sudderbrander kan aanvullen, is nog altijd van
kracht.
Vooral in de seizoendagen heeft zoo'n kleine, spaar-

zame brander een groote waarde.
Velen, die zich nu weer het aanbod herinneren, zul-

len dan ook nu gaarne van deze gunstige gelegenheid
gebruik maken. Het Gasbedrijf geeft alle inlichtingen

zonder kostenverbinding.

ZANDVOORTSCHE REDDINGS BRIGADE
Bij het te Utrecht gehouden examen voor het diploma

A van de Ned. Zwembond zijn geslaagd de heeren W.
Dorsman, J. Dorsman, F. van der Schinkel, H. Paap,
A. Loos en J. Keur.
Met diploma A. wordt verstrekt voor reddend zwem-

men.
Waar allen leden van de Z.R.B, zijn, is dit een mooi

resultaat van het streven van de reddings brigade. Te-
vens beteekent het ook een meerdere veiligheid voor
baders en zwemmers aan onze kust.

PARKEERTERREINEN.
Bij de door het Gemeentebestuur gehouden openbare

verpachting van de gemeentelijke parkeerterreinen wa-
ren een vijfendertigtal biljetten ingeleverd en wel als

volgt:
Parkeerterrein Hoogeweg. J. Paap ƒ 270; J. Molenaar

ƒ 200; M. Teekman ƒ 102.

Parkeerterrein Noorderbad. R. J. van Deurzcn ƒ 1250

L. Keur ƒ 700; E. Jongsma ƒ 655.

Parkeerterrein Zeeboulevard. A. Molenaar ƒ 420;

H. Keur /' 405; J. Molenaar ƒ 405; E. Koning ƒ 260; A.
J. Koper ƒ 150; E. Paap ƒ 140.

Parkeerterrein Hotel d'Orange. Arie Paap ƒ 850; Wil-
lem Paap ƒ 641; E. Jongsma ƒ 636; E. Koning ƒ 600;

H. J. Weber ƒ 511; E. Molenaar ƒ 500; J. W. Steen ƒ 476;

Jb. Koper ƒ 300; Corn. Visser ƒ 155; E. Paap ƒ 60.

Parkeerterrein Brederodestraat. L. Keur ƒ 625; J.

Molenaar f 455; H. Keur ƒ 455; E. Koning ƒ 300; E. Paap
ƒ 150.

Parkeerterrein Zuiderstraat en Marnixstraat. Arie
Molenaar ƒ 550; E. Jongsma ƒ 380; E. Koning ƒ 375;

Corn. Visser ƒ 255, Willem Paap ƒ 250; P. W/over de
Linden ƒ 200; J. W. Steen ƒ 176 en E. Paap ƒ 155.

WONINGBUREAU
A. MULLER
Westerparkstraat 15 - Telef. 439

Gemeubileerde en Ongemeubi-
leerde Huizen te huur ofte koop.

GROOT
is het overweldigend 6ucces met
onze buitengewone kwaliteit ge-

kookte rookworst a 10 et per ons

Leverworst, extra fijn, per ons 8 et

Bloedworst, per ons 9 et

Onze bekende Schouderham, p, ons slechts 16 et

enz.

SPECIALE AANBIEDING:
1 pondspot Huishoudstroop 20 et

Gedroogde appelen, per pond 32 et

Pruimcdantcn, per pond 29 et

Verpakte Tutti Prutti, per ponds pak .... 49 et

Leverpastei, merk Molen, per blik 20 et

Ruivcr Rundvet, gesmolten, per pond .... 45 et

Slaolie, zuiver archide, vanaf . 29 et

Ook Vette Kaas, per pond vanaf 35 et

Neemt proef met Benninga's Friesche Margarine,
haast niet te onderscheiden van Roomboter.

i. J. K N O T T E R
HALTESTRAAT 36

bij

uw
,R. S."

Koopt nu een
„R. S. Stokvis" fiets

Een mooie dag, een heerlijk zon-

netje, kilometer na kilometer

glijdt U voort zonder een spoor

van vermoeienis. Maar ook

storm en regen kunt U op

„R. S." vertrouwen: Een

kan tegen een stootje.

Wacht niet langer: koopt nu een

„R. S.", de eenige goedkoope
fiets met echte Torpedonaaf,
Dunlopbanden en Dunlopzadel.

Degelijk Stokvis-fabrikaat.

*Z*2 "7^ Torpedonaaf

f JJi/ J f 4.- extra

Zandv. Rijwielhandel

G. van Nieuwenhuizen
PAKVELDSTRAAT

4

H.

Betrouwbare Reparatiën#*$
Rijwielbewaarder „Zuiderbad"

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen
sollicitanten op voor de betrekking van

RIJWIELBEWAARDER
aan het Zuiderbad voor het seizoen 1934 tegen een sa-
laris van ƒ 35.— per week.
De bewaarder moet zelf voor de noodige hulp zorgen.
Brieven met opschrift „Rijwielstalling" voor 1 Mei

1934 te richten aan de Burgemester. Eventueele inlich-

tingen bij de Directeur.

Heropening Brood"
en Kookbakkerij

Aan het Zandvoortsche publiek en bovenal
aan mijn geachte afnemers als depöthouder
voorheen deel ik mede dat de doop mijn
Overgrootvader O. VAN DER WERFF de
in 1746 opgerichte Broodbakkerij in perceel

Rozennobelstraat 19, gedreven door mijn
grootvader Jb. VAN DER WERFF tot 1884,
door mijn vader L. VAN DER WERFF tot

1903 en door mij tot 1912, heden door mij
opnieuw in werking zal worden gesteld
Ik hoop het steeds genoten vertrouwen op-
nieuw te mogen bevestigen en beveel mij
minzaam in de gunst aan voor levering
van prima brood enz.

Jb. VAN DER WERFF
Zandvoort 28 April 1934.
Rozennobelstraat 19.

PHOENIX.
Het bestuur van de Tooneelverceniging „Phoenix"

verzoekt ons te berichten dat de uitvoering op Maan-
dagavond 30 dezer met het oog op de winkelsluiting om
8.15 uur zal aanvangen.

BESTUUR ZANDVOORTSCHE KRING.
Voor de jaarvergadering van de Zandvoortsche Kring

in het gebouw Brugstraat gehouden waren aftredend als
bestuursleden de heeren T. Paap, Bouwman, J. Weber
en Mevr. Poots-Van Popta. Deze leden stelden zich niet
herkiesbaar.
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen mevr. Van

der Meer, mevr. Van Dijk en de heeren Hofstra en T.
Paap Jr.

DE HANZE.
De R.K. Middenstands Vereeniging De Hanze hield

Vrijdagavond 25 April een algemeenc ledenvergadering
in het Patronaatsgebouw aan de Groote Krocht.

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING.
Zaterdag j.1. zouden voor de Zandvoortsche Jongeren

kring spreken de heeren Aart van Dobbenburgh en
Theo van Reijn. Onderwerp was: Rome.
Door verhindering van den heer van Dobbenburgh

was de heer Van Reijn genoodzaakt de heele avond
voor zijn rekening te nemen.
Daar spr. twee jaar in Rome had gewoond en er eenige
weken geleden nog eens heen was geweest wist hij zijn
toehoorders op buitengewone wijze te boeien.
Spr. behandelde Rome vanaf de stichting (754 v. Chr.)

tot heden.
Op duidelijke wijze zette spreker uiteen hoe de cultu-

reele ontwikkeling van de stad was gegaan, hoe Rome
was gebouwd, hoe de Romijnsche staat zich onder de
groote Julius Caesar ontwikkeld had, hoe dat ook in de
bouwstijl was te bemerken.

Spr. had de beschikking over een prachtige, uitge-
breide collectie lantaarnplaatjes over dit onderwerp.
De heer Smit vertoonde deze.
Eerst laat ging men uiteen en een hartelijk applaus

bewees wel hoezeer men deze lezing op prijs had ge-
steld.

Hedenavond spreekt voor de Zandvoortsche Jonge-
renkring de heer Mr. A. J. Bakker. Het onderwerp van
zijn lezing is: „De nooit geledigde beker" van Sjmeljon.
Daar de heer Bakker geen onbekende is in de Jonge-

renkring twijfelen we er niet aan, dat de opkomst groot
zal zijn. Ieder belangstellende is hartelijk welkom.

GEMEENTEBADHUIS.
In de week van 16 tot en met 21 April werden 50 Kuip-
en 338 Douchebaden genomen.

ZANDVOORTSCHE KRING.

Na haar wijdingsdienst op 8 Mei en haar feestavond
op 9 Mei belegde Woensdaagavond de afd. Zandvoort
v.d. Ned. Prot. Bond, de Kring haar tiende Jaarverga-
dering, waar de jaarverslagen van secretaris en penning-
meester werden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter
zette uiteen, dat de bedoeling is, om met vernieuwde
energie het derde lustrum in te gaan en dat daartoe ver-
schillende maatregelen noodzakelijk waren. Allereerst
had het bestuur besloten aan blok af te treden, ten
einde de leden in staat te stellen, voor de leiding aan
te wijzen wie zij wilden. Mevr. Poots en de heeren
Bouwman, Weber en T. Paap stelden zich niet meer
herkiesbaar. Degenen die zich wel herkiesbaar stelden
werden allen met nagenoeg algemeene stemmen her-
kozen; in de vacaturen werd voorzien door de verkie-

zing van de dames v.d. Meer en van Dijk en van de
heeren Hofstra en T. Paap Jr. De heer Hofstra nam
zijn benoeming slechts voorloopig aan, de anderen aan-
vaardden zonder meer hun benoeming. Met den heer
Paap doet de jonge generatie haar intrede in het Kring-
bestuur; principieel had de voorzitter uiteengezet, dat
zulks zeer wenschelijk zou zijn. Verder werden 'n Propa-
gandacomm. en 'n Financieele Comm. benoemd even-
als een permanente Bazarcïipirissie. In de a.s. maanden
hoopt men alle plannen in orde te brengen ten einde
direct met bet begin van het nieuwe seizoen met volle

kracht te kunnen aanpakken
De bijeenkomst had een zeer geanimeerd karakter;

er was heel veel belangstelling en medeleven.

GA MEE MET DU MEE NAAR

De bloeiende Betuwe
per TOURINGCAR a f 3.— per pers.

Vertrek Zondag 29 April 8.30 uur. Bespreekt
vroegtijdig Uw plaatsen. Zandvoort, Kleine
Krocht Telef. 108. Haarlem Tel. 16169
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Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.—; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef . 135 - Giro 9446.

GERTENBACH¥DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentiën van ]—d rebels ƒ 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededce-
lingcn op de eerste pagina ƒ 0.00 per
regel.

STRAPKLO?
Waren er eerst nog verwachtingen, dat er voor de

drie grootste Ncderlandsche badplaatsen een uitzonde-
ring gemaakt zou worden wat het Strapcrlo verbod be-
treft, hoe meer het seizoen nadert, tot hoe kleinere af-

meting die toch al geringe kans ineenschrompelt.
Wat wc er zoo over hoorden rondom ons gaf ons het

vermoeden, dat men op toestemming van de drie uit-

zonderingsbepalingen het beste vertrouwen had.
Soms redeneerde men op het veronderstelde zoo door,

alsof het aanstaande seizoen met Strapcrlo reeds zeker-
heid was.
Deze redeneering was dan gebaseerd op de overtui-

ging', dat Strapcrlo een noodzakelijkheid voor Zand-
voort was.
Dat er waren, die als hun overtuiging gaven, hoc nooit

deze beslissing gegeven zou kunnen worden voor de
drie grootste Ncderlandsche badplaatsen, laten wc
eerlijk zeggen, dat het slechts enkelen waren.
Thans schijnt het wel vast en zeker te zijn, dat geen

uitzondering gemaakt zal worden.
Zandvoort zal het dit seizoen en voorloopig ook de

volgende, zonder Strapcrlo moeten stellen.

Ëen geluk daarbij is, dat ook alle andere badplaat-
sen onder dezelfde verbodsplaatsen vallen, zoodat geen
extra concurrentie het badplaatsbczoek voor een enkele
plaats zal beïnvloeden.
Opmerkelijk is, dat na de half officiccle berichten zoo

weinig meer wordt gehoord over het noodzakelijke van
Straperlo voor het goed slagen van een badseizocn 1934.

Opmerkelijk is ook, dat enkelen, die eerst zoo enthou-
siast waren voor het noodzakelijke van Strapcrlo, thans
reeds tot de lauwcn behooren.
Op ons maakte het de indruk, dat er nog maar heel

weinig bij behoeft te komen, of zij zullen het andere
uiterste punt bereikt hebben en tegenstanders gewor-
den zijn.

Een mensch laat zich nu eenmaal vaak al te spoedig
beïnvloeden, hoewel wc dit niet bedoelen met het oog
op het bijzondere onderwerp, waarover wc het zoo juist -

hadden.
Integendeel, we, bedoelden deze opmerking juist in

de algemeene zin.

Want wat toch zal het geval zijn?

Maakt Zandvoort een goed seizoen, wc bedoelen daar-
mede, geeft de zomer van 1934 veel mooi zonnig en
warm weer, dan zal er weinig of niets over Straperlo

meer gehoord worden.
Slaat het seizoen tegen, -dus is het weer in de zomer

ongunstig voor badgastenbezoek, dan kan men er nu
reeds van verzekerd zijn, dat van de tien personen er

toch minstens acht zullen zijn, die de verzuchting zul-

len slagen: Was nu toch maar Straperlo er geweest,

dan zou het veel, heel veel anders geloopcn zijn.

Wij voor ons gelooven, dat de waarheid tusschen
beide opmerkingen inligt.

De ronde TafeL
Waarmede wij bedoelen: de conferentie-tafel. Als er

ooit veel over deze tafel gesproken wordt, dan is het

wel in deze tijden, waarin vraagstukken, het geheele

wereldbestel betreffende, het een nog ernstiger en be-

langrijker dan het andere, de voortdurende aandacht
vragen van hen, die geroepen zijn te regeeren.

Wij appreciceren den goeden wil om tot oplossingen

te komen, maar betreuren daarnaast het groote gebrek

aan vertrouwen en onderling begrijpen, waarop het be-

reiken van tastbare resultaten tot nu toe afsprong.

Wij noemen het mislukken van de economische we-
reldconferentie in Londen, bijeengeroepen en begonnen
onder gunstige voorteekenen, en jammerlijk mislukt,

hoofdzakelijk door de houding van Amerika, dat zijn

belangen op den voorgrond stelde, en toch —- de tijd

zou ook nu weer leermeester zijn — aan den lijve moest
ondervinden, dat een zelfgenoegzaam isolement, al was
het van het zich noemende „Gods own country" uit

den booze is. De bittere noodzaak eischte, dat de on-

houdbaarheid van dit standpunt toegegeven werd, en

besluiten van recenten datum leiden naar onderhande-
lingen, welke een wcderzijdsche in- en uitvoer van en

naar de overige wereld zullen regelen.

Intusschen de economische wereldconferentie,

die, als zij geslaagd was al'een jaar haar heilzame in-

vloed zou hebben uitgeoefend, mislukte.

Een zelfde lot ondergingen de tallooze rondc-tafel-

conferenties, waarin naar ontwapening gestreefd werd.

Wat als besprekingen zijn over deze materie gevoerd,

een materie, die grijpt in het hart van het wereld-leven.

Jaarlijks worden milliarden uitgegeven voor bewape-

ningen ter land en ter zcc. Steeds meer nemen wij ken-

nis' van het te water laten van nieuwe oorlogsschepen,

bij welks bouw van de nieuwste technische uitvindin-

gen, gebaseerd op vergroot vernietigingsvermogen, „ge-

profiteerd" werd.
Geperfectioneerd zijn de oorlogsvlicgtuigcn vervaar-

digd in aantallen, het licht der zon verduisterende .

Ziï zullen straks hun heilloos werk radicaal verrichten.

In de laboratoria wordt koortsachtig gewerkt aan be-

reiding van gifgassen. Deze allcr-onmenschclijkste „wa-

penen" hebben een uitwerking, met geen pen te be-

schrijven. Het doel is, de non-combattantcn, achter het

front, op een gluiperige manier te vernietigen.

Onderzeeërs — wij hebben hun geniepige taak in den

wereldoorlog leeren kennen — liggen bij machten in

de oorlogshavens, naast de mijnenlegeres, die hun „zaad

Verder er op doorgaan?
Och, waarom?
Want wc hebben door al wat wc zoo hoorden en door

al, wat we zoo over Strapcrlo gelezen hebben de over-
tuiging, dat Straperlo van de kaart is.

Iets anders is het, of er geen Straperlo of zoo iets van
dien aard dan, op Zandvoort gespeeld zal worden in

het aanstaande seizoen.
Wat toch ziet men gebeuren?
De wet wordt wel eens vergeleken bij een net. Een

net heeft mazen en gladde visschen weten door de ma-
zen heen te wippen.

Zijn. er dus voor het een of voor het andere beperken-
de bepalingen gemaakt, dan wordt de zwakke plaats op-
gezocht en het net is zelfs door één maas een onnut
werktuig.
Zoo kunnen door fouten in de wettelijke bepalingen

wettelijke maatregelen het wettig effect, dat men er van
verwachtte, missen.
En zij, die slimmer waren, dan slim, hebben er werke-

lijk iets op gevonden.
Overal in het land brak de Strapcrlozicktc uit aan het

einde van het vorige seizoen.
Een ministcricele inenting bracht deze koorts tot

stilstand. Geheel verdwenen is daardoor de ziekte niet,

ze is meer latent geworden, hoewel in het volle bezit

van de activiteit.

Het wachten is — en dat is juist het gekke — op een
gelegenheid, om wat men trachtte uit te bannen, weer
geheel over eigen persoon te iatcn heersenen.
Daarop vertrouwden zij, daarop rekenden zij, die de

zwakke plaatsen zochten. Die de mazen zochten, waar
men door het net kon heensnappen.
Er is iets op gevonden. Natuurlijk is er iets op gevon-

den.
Het zwakste punt van het Strapcrlospcl, dat, wat het

maakt tot hazardspel, is: het kiezen van eigen nummers.
Welnu, als men dan eigen nummer niet kiezen mag,

dan laat men het geven. De nummers kunnen door de
speelster of speler niet worden uitgezocht, maar wor-
den door den croupier gegeven.
Het schijnt, dat deze enkele wijziging reeds een be-

langrijke factor is, om Strapcrlo, of hoe men het dan
ook noemen mag, niet tot een hazardspel te stempelen.

Overigens gaat dit nieuwe spel bijna gelijk aan de
speelwijze bij Straperlo.
Alleen hoorden we vertellen, dat de kans om te win-

nen grootcr is. Grooter voor den exploitant, want de
kansen voor den verliezer zouden grootcr geworden zijn

bij het nieuwe spel.

En al moge het dan oogenschijnlijk de indruk geven,

dat ook op het gebied van het Straperlo verbod de maas
in het net gevonden is, waardoor de slimstcn van de
slimmen weer een uitweg gevonden hebben, toch is dit

meer schijn dan waarheid.
Zoo blijft b.v. het nieuwe spel vallen onder die be-

palingen van de Wet, waardoor het alleen maar in be-

strooien, waarop vreedzame vracht- en passagiersboo-
tcn, de lucht in vliegen.
Kanonnen, tanks, mitrailleurs, bommenwerpers, met

al dit goedje zijn de arsenalen tot den nok gevuld.

Dit schatten verslindende bedrijf —• het eenige dat

bloeit, God beter het, kost kapitalen, waarvan het ren-

dement negatief is.

En alle pogingen, om aan deze dwaasheden een einde

te maken, leiden schipbreuk op wantrouwen. Wij heb-
ben van dit wantrouwen kennis kunnen nemen, naar
aanleiding der besprekingen ter ontwapenings-confe-
rentie.

Zoo holt de wereld door naar den afgrond. Eerlijke

mannen trachten haar in die doodenren te stuiten. Soms
leek het of het hun zou lukken, maar het was slechts

schijn. Momenteel is de bewapeningswedloop sneller

dan ooit te voren. Groot respect hebben wij voor den
Engelschen Henderson, cie voorzitter der ontwapenings-
conferentie, die, niettegenstaande de ondervonden te-

genwerking, optimist blijft, en de moed niet verliest.

Steeds is hij in het touw, om te redden, wat te redden
valt, Elij reist de regceringen af, trachtende in onder-

linge besprekingen resultaten te bereiken.

Hopen wc, tot heil der menschheid, dat zijn onverdro-

ten ijver uiteindelijk met succes bekroond moge wor-

den.

In Warschau, Polcns hoofdstad, had een ronde-tafel-

conferentie plaats tusschen Barthou. de Fransche Min.

van Buitenlandsche zaken, en Pilsoedski en Becke de
regcerings-vertegenwoordigers van Polen.

'Het boterde niet zoo erg meer tusschen deze staten.

In de periode, onmiddellijk na den wcreldoorloog, welks

einde o.m. nieuw onafhankelijk Polen bracht, was er in-

nige vriendschap tusschen de nieuwe staat en Frankrijk,

dat sterk geijverd had voor Polcns herstel. En Polen

voelde zich veilig met Frankrijks sterke macht achter

zich. Omgekeerd' was Frankrijk gebaat met een stevig

oostelijk bolwerk tegen Duitschland.
Maar langzamerhand werd de vriendschapsband los-

ser. In de openlijk vijandige houding tusschen Polen en

Duitschland kwam een 'kentering, zelfs werden tus-

schen genoemde landen verdragen gesloten, terwijl een

"rootevcrkilling kwam tusschen Polen en Tsjccho-Slo-

wakijc. Dit laatste was een ernstig symptoon voor

Frankrijk, immers de isolatie-kring in het Oosten, Joego

Slavië, "Roemenië, Tsjccho-Slowakije, Polen mocht met
gebroken worden.

Polen, gesterkt door dezen wetenschap, verweet

Frankrijk de niet erkenning als „groote mogendheid

sloten clubs gespeeld mag worden.
Een beetje voorbarig zal men misschien zeggen: O,

maar dan is het zoo erg niet.

We schreven het boven reeds, we weten, dat telkens
een gaatje gezocht wordt om tusschen de wetsbepalin-
gen door te snappen.
Maar al mag er dan hier of daar in de bepalingen een

zwakke plaats zijn, die oogenschijnlijk den uitvinder
meer recht of meer vrijheid schijnt te geven, veel meer
dan schijn is dat toch niet.

Want die besloten clubs vallen onder politiecontrole
en daarbij zijn zooveel voorschriften na te komen, dat
eischt zooveel stiptheid, dat kan telkens en telkens zoo
gemakkelijk aanleiding geven tot overtredingen, dat
zoo'n besloten club feitelijk onbestaanbaar is.

En zeker geen object, dat aan het verlangen van de
massa kan voldoen. Dat zoo'n speeltafel tot een goud-
mijntje voor den ondernemer kan maken.
Wc schreven: het verlangen van de massa.
Dat was niet toevallig.
Het drukke bezoek aan de Straperlozalen, duizenden

per avond, avond aan avond, heelt dat voldoende be-
wezen .

Dat een jaar geleden ongeveer de spcelzalen als pad-
destoelen uit de grond rezen, was een ander bewijs.
Als er geen reusachtige winsten gemaakt werden door
te spcculeeren op de goklust van een zeer groot deel van.
het Nederlandsche publiek, dan zou niet zoo snel be-
sloten geweest zijn, om de dure instrumenten, de kost-
bare exploitatie in bedrijf te stellen. Voor Straperlo is

de massa noodig, een besloten club kan daaraan nooit
voldoen.
Zandvoort heeft ook de massa noodig. Het voordeel

of niet het voordeel dat de Straperlomassa bracht voor
ons baddorp, willen wc nu niet naar voren brengen.
Nu de eerste bevlieging van de Strapcrlozicktc door

het toepassen van de Wet wat bekoeld is, weten wc, dat
ook veler oordcel veranderd is na rustiger overdenken.
Maar dat, wat altijd onveranderlijk en vast blijft, dat

hoorden we, Straperlo in 't geding brengend, steeds in.

tal van variaties herhalen: Geef Zandvoort zon, stralen-
de, blakerende zonnewarmte en Zandvoort heeft niets
anders noodig.
De tegenstelling is voldoende dunkt ons.
De schitterende, koesterende zon in de vastheid van

haar ecuwigheidsbaan en de verblindende schitterglans
rondom de springende witte balletjes op het automa-
tisch wentelend rad in het midden van de speeltafel.
Laat het seizoen 1934 gekenmerkt zijn door zon, veel

zon en blakerende zonnewarmte en laten zij dan gelijk
krijgen, die nu reeds zeggen, dat Zandvoort bij al wat
het reeds bezit, niets anders noodig heeft.

Dat het zoo in het aanstaande seizoen moge worden,
tot voordcel van alle inwoners, tot voordeel van alle

Zandvoorters.

er-op wijzende, dat het verwacht, zijn bevolking (thans
ongeveer 33.000.000 zielen) binnen twintig jaar te zien.

verdubbelen.
Barthou ging naar Wr

arschau, met de opdracht, het
zaakje in het reine te brengen.
Of Barthou daarin geslaagd is? Wij zullen afwachten.

De eerstvolgende zitting van den Volkenbond, waarin,
bedriegen de voortcekenen zich niet, Polen aanspraak
zal maken op een permanente zetel in den Volken-
bondsraad.
Dan zal blijken of Frankrijk achter Polen staat, en

dus de rond-tafel conferentie in Warschau effect ge-
sorteerd heeft.

Er zal gepraat moeten worden — over zoover dit nog
niet is geschied, tusschen Japan cener- en Amerika en
Engeland anderzijds.

Dit, naar aanleiding van een uitlating gedaan door de
perschef van het Japanschc departement van Buiten-
landsche zaken, waarin te kennen werd gegeven, dat
Japan geen overeenkomsten of transacties van China,
met andere landen zal dulden, tenzij Japan fiat gegeven
heeft.
Dit betcekent feitelijk dus niets meer of minder, dan

de ondergeschiktheid van China aan Japan.
Het is begrijpelijk, dat deze „boodschap" in Amerika

en Engeland weinig vriendelijk ontvangen werd. Enge-
land zond een nota, waarin het om opheldering ver-

zocht. Amerika vroeg niets, maar onderzocht, hoe lang

het zou duren, dat de Amerikaansche vloot door het
Panama-kanaal van de cenc in de andere wereld zou
kunnen komen.
Toen krabbelde Japan terug. Wel werd de verklaring

van den pers-chcf in het Parlement niet gcdesavoureerd,

doch de zaak zeer onschuldig voorgesteld.

Met dit al is het vertrouwen in Japans vredelievende

bedoelingen, welke het telkens opnieuw uit, weinig toe-

genomen.
,

We wachten met interesse op nieuwe verklaringen

van Tokio, dat blijkbaar van deze uitlatingen noodig

heeft, als veiligheidsklep tegenover de actie der mili-

taire kliek.

Een gevaarlijk spelletje, dat het Pacific-gcvaar ge-

regeld demonstreerd. Uit dien hoek waait een verkeer-

de" wind. Gelukkig voor ons land, in verband met de

«rootc belanden, welke wij in dat deel der wereld heb-

ben, dat Engeland en Amerika geen Japansche pene-

tratie dulden.

(Nadruk verboden).
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Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten

ORANJE VEREENIGING ZANDVOORT
Ingevolge de wensch van Hare Koninklijke Hoogheid

Prinses .luhana heeft de Oranje Verecniging Zandvoort
zich den 30sten April 1934 van ieder feestelijk betoon
onthouden.

Genoemde vercemging hecit echter gemeend toch
den verjaardag van de Prinses te moeten herdenken en
hcett zich daartoe de opvoering veizekerd van „Neer-
land's OranjcHlm".
Deze opvoering zal plaats hebben in het gebouw „Cen-

traal" op Maandag 7 Mei a.s.

Ncerland's Oranjehhn is een documentaire geluids-
film met een belangwekkenden inhoud.

Zij geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen
uit het leven van ons Vorstenhuis 1898—1933 en opent
met een biographic van Prins Willem tot en met de
kroning van onze Koningin.
Zooals het leven voortschrijdt zoo ziet men de ver-

schillende episoden voorbij vliegen uit de jaren 1901 tot

en met 1933.

De onvergetelijke manifestatie tijdens het grootschc
Nationale Huldcbetoon aan H.M. de Koningin „De
Oranje Zaterdag 9 September 1933."

Daarnaast zal de film worden vertoond van de begra-
fenis van H.M. de Koningin Moeder.
Onze Vcrceniging zal deze films vertooncn aan de

jeugd en aan de ouderen. Voor een passend bijprogram-
ma zal worden zorggedragen.
De opvoeringen zijn voor de kinderen gratis toegan-

kelijk en voor de ouderen tegen den geringen prijs van
ƒ 0.25.

De voorstellingen voor de kinderen vinden plaats:

1. des voormiddags elf uur voor de leerlingen der
Ie, 2c en 3e klassen van alle lagere scholen;

2. des namiddags halt drie voor de leerlingen der
4e, 5c, 6c en 7e klassen van alle lagere scholen en voor
de leerlingen der U.L.O.-school.
De voorstelling voor volwassenen des avonds 8 uur.

Niemand verzuïme deze films te gaan zien. Ze geven
werkelijk iets moois en de band met de Oranje's wordt
hiermede in hooge mate versterkt.

Het bestuur der Oranje Verecniging.
VAN ALPHEN, Voorzitter.
P. VAN DER MIJE, Secetaris.

IJzerhandel .CENTRUM
GORDIJNROEDEN

tt

NUTS-SPAARBANK.
Vergelijkend overzicht over April 1934—1933

Aantal behandelde posten 13042 v.j. 12115
Aantal inlagen 7950 v.j. 7539.

Aantal Terugbetalingen 5092 v.j. 4576.

Ingelegd ƒ 448.985,83 v.j. ƒ 467.065,05

Terugbetaald ƒ 675.266,57 v.j. ƒ 462.802,66.

Minder ingelegd ƒ 226.280,74 v.j. meer ƒ 4262,39.

Aantal nieuwe boekjes 256 v.j. 212.

Aantal afbetaalde boekjes: 202 v.j. 124.

Spaarbusjes op 30 April 1934 in omloop: 3497.

Geledigd in April 1934: 308 busjes met totaal inhoud
ƒ 6.010,58.

Aantal verhuurde kluisloketten op 30 April 1934: 445.

SEIZOEN-OVERWERK-VERGUNNINGEN.
voor Arbeid in Winkels, Banketbakkerijen, Brood-bak-

kerijen, Slagerijen en Kapperszaken en vervoer
van goederen op Zondag te Zandvoort.

Het Districtshootd in het 6e District der Arbeids-
inspectie te Haarlem vestigt er de aandacht van belang-

hebbenden op, dat zij die tijdig in het bezit wenschen te

zijn van een seizoen-overwerk-vergunning, het verzoek
daartoe vóór 15 Mei a.s. bij hem moeten indienen ("Bu-

reau Wilhclminastraat 53, Haarlem).
Van de besturen van de R.K. Middcnstandsvereeni-

ging „De Hanze en de Zandvoortschc Handelsvereeni-

gmg is reeds een ledcn-opgave ontvangen, zoodat aan-

geslotenen bij deze verecnigingen geen afzonderlijk ver-

zoek behoeven in te zenden.

m ü
S
iöl

m
n
I
i®

m
i
m

n
i*

Hollandia Bioscoop
Stationspi. - Dir. Gebr. Koper - Tel. 458

ATTENTIE ! Om een ieder in de gelegen-

heid te stellen a.s. Donderdag (Hemelvaarts-
dag)

VROUWEN ACHTER TRALIFS EN
NACHTCLUB IWADOïMNA, te zien,

stellen wij een aantal plaatskaarten beschik-

baar tegen populaire prijzen. ZIE BON.

m

BON
Geldig voor ten hoogste vier plaatskaarten
tegen de navolgende gereduceerde prijzen

Parket / 0.25; Parterre / 0.35; Stalles ./ 0.60;

Loge / 0.75; Deze plaatskaarten zijn DDn-
derdag den gchcelen dag tot 's avonds 6 uur
verkrijgbaar in Sigarenmagazijn Eisenhardt.

Aan ce Cassa handhaven wij onze gewone

jij Entree-prijzen ƒ 0.40—0.65—0.90—1.10—1.35.

m
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GEBROEDERS

DE MOOISTE CIRCUS VAN FRANKRIJK
De Circus der groote rondreizen

HAARLEM Standplaats Zaanenlaan

Van
Donderdag

3
MEI

tot

en

met

Alle dagen Avondvoorstelling om 8 uur. Zaterdag 5 en
Zondag 6 Mei Matinee om 2.30 uur.

Het nieuwste denkbeeld der Gebrs. Amar:
VOOR DE EERSTE MAAL

Een Rijbaan - Een Tooneel
daardoor onafgebroken en opeenvolgende tafcreelcn.

'T MEEST UITGEBREIDE PROGRAMMA DAT
OOIT IN EEN CIRCUS WERD VERTOOND.

16 Olifanten
DE TROTS DER GEBROEDERS AMAR

Koningstijgors
w.o. de beroemde Bengaalsche tijger ,Pacha", opmerke-
lijk door zijn grootte.

20 Witte Beren
Getemd en voorgesteld door M. AMAR Jr.

Wiide Leeuwen
met hun zwarten temmer William.

Germain Aérós
De Fransche vedette. De man die een Sphinx doet
lachen. — Geweldig lachsucces — Komische Acrobatiek

De Bahusio
De beroemdste muzikale clown van 1934.

De Li Yshan Gan troep
Chinecsche spelen en gevechten.

De schitterende Ruiterij van Circus AMAR
en nog 20 andere allen eerste rangs nummers!

Verzuim vooial niet de stallen te bezichtigen

Een geheele kudde Olifanten

een pracht verzameling wilde dieren, de zeldzaamste en
wonderlijkste soorten, Koningstijgers, Witte Beren van
de Noordpool, Leeuwen uit het Atlas-gebergte, Luipaar-
den, Panters, Honden, Apen enz. enz. enz.
Hoogeschoolpaardrijden, Tijger- en Vospaarden, gevlek-
te Engelsche- Arabische- en volbloed Fransche paarden,
Shetlandsche poneys, enz. enz.

De stallen zij te bezichtigen vanaf de aankomst van de

circus iederen dag van 10 uur voorin, tot 8 uur nam.

VOORVERKOOP: Sigarenmagazijn „'t ANKER", Gr.

Houtstraat 18, Telefoon 11438.

Dames en Heeren
Ons devies is de cenfectie er uit en maatwerk daarvoor
in de plaats. Een maatcostuum voor uw figuur is duur-
zaam en daarom niet duur. Vraagt eens bij ons stalen en
platen waar u zeker uw keus in zult vinden.

COSTUUM . / 30.00—32.50—35.00—37.50—40.00 etc.

MANTELS . . . . / 20.00—22.50—25.00—27.50 etc.

MANTELCOSTUUM vanaf ƒ 25.—
DEMI'S ƒ 40.—
REGENJASSEN ƒ 30.—
FLANELLEN PANTALONS, naar maat /' 6—7—8—9
FLANELLEN COSTUUMS, met vest / 27.50;

zonder vest f 25.

—

WITTE FLANELLEN PANTALONS, prima kwal. 8.50

ONTVLEKKEN EN OPPERSEN / 1.00

KEER- EIM REPARATIE-INRICHTING

Dames- en Heerenkleermaker H. Lu ij te Jr.

_:_ PAKVELDSTRAAT No 21 —:—

| REFORM HUIS •
A GEZ. BODDÉ - Paradijsweg 17 2
A TELEFOON 214 Z

I REURIK'S J
§ VOEDINGSMIDDELEN §
m m

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder res-

sorteerende hulppostkantoren werd gedurende April in-
gelegd ƒ 24.325,91 en terugbetaald 31.089.46.
Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt
het nummer 6875.

PARKEERTERREINEN.
Na afhandelen van de raadsagenda en extra punten,

die nog aan de agenda werden toegevoegd, ging de raad
over in besloten zitting.

Wat daar behandeld is, was dus niet voor de pers be-
stemd.
We hebben dan ook niet gewacht, tot de vergadering

heropend werd.
Een van de voornaamste punten, die in de besloten

zitting behandel werd, was de verpachting van de ge-
meentelijke parkeerterreinen.
De verschillende terreinen werden verpacht aan A. J.

van Deursen, Alb. Molenaar, L. Keur en A. Molenaar.
Besloten werd de parkeerplaats bij Hotel d'Orange
openbaar te verpachten. De parkeerplaats aan de Hoo-
geweg zal geëxploiteerd worden door J. Molenaar, te-
vens conciërge in de Oude Bewaarschool.

IJzerhandel „CENTRUM
KIPPENGAAS.

*t

OUDERAVOND WILHELMINASCHOOL
Vrijdag 20 April werd in de gymnastiekzaal een Ou-

deravond gehouden. Deze avond is in alle opzichten ge-
slaagd en heeft zeer zeker een groot nuttig effect ge-
had. De ouders dichter bij het onderwijs van de school
gebracht.
De vergadering stond onder leiding van ds. Tromp,

voorzitter van het bestuur der school.
De heer Zuidema oogstte een welverdiend applaus

met de zangnummers, die door zijn leerlingen ten ge-
hoore werden gebracht.
Het was een genot, naar deze zang te mogen luisteren.
Na de opening door ds. Tromp sprak de heer Stemer-

ding, oud directeur van de Kweekschool te Rotterdam
over het onderwerp: Schoolvrees. De rede, die veel
belangrijks bevatte, werd met aandacht gevolgd.
De belangstelling, waarmede het gesprokene gevolgd

werd, kon worden afgeleid uit de vragen, die na de
pauze werden gesteld.
Deze vragen werden allemaal tot voldoening van hen,

die ze gesteld hadden, beantwoord.
Daarna werd in de verschillende klassen het school-

werk bezichtigd. Een gewoonte, waarvan men zich op
de Wilhclminaschool trouw houdt.
Ongetwijfeld was het geheel een goed geslaagde avond.

TOT EEN UUR.
Tot één uur is het aan de bezorgers van groenten,

fruit, brood, kranten enz. veroorloofd èn de dr. Gerke-
straat en de Haarlemmerstraat in verboden richting te

berijden.
Deze maatregel geldt tot nadere aankondiging.
Na één uur zal er zeer streng op worden gelet, dat

het éénrichting verkeer gehandhaafd wordt. Ook Zon-
dag is van deze tijdelijke opheffing uitgesloten.

Een volmaakte Permanent

voor de MINIMUM-PRIJS van f 4*50
knippen, wassclien, watergolf inbegr.

b!j het gj^T vertrouwde adres van

:

Maison „GERRITS"
ZEESTRAAT 30 - TE LEF. 348

HET ADRES VOOR:
Haarverven, Blondeeren,
Massage, IVIanicure, Enz.

Aparte HEERENSALON
Goedkoope prijzen ! ! !
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« Zuinig Geen pomp Geen stank
60°| goedkooper
dan Gas»

Dus geen ont-

ploffingsgevaar*

Voor Najaar en
Voorjaar»

9
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HEET ALS GAS MAAR VEEL VOORDEELIGER

De zuinigste en veiligste warmtebron

B*E*S* is gemakkelijk» geen pit, slechts

een eenvoudig te vervangen asbestring

EB ' ""wnü? T*

J

V k ^1ï cï
^

® 11.000 gezinnen bezitten reeds een B.E.S.
Wanneer mogen wij U verwachten. Komt U eens kijken.

Wij demonstreeren U elke dag I ! !

!

T SEIZOEN NADERT, PROFITEER VAN ONZE LAGE PRIJZEN

m
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PRIMA VLOERZEIL, per el 49 et

NIEUWE SLAAPKAMERKLEEDJES 98 et

NIEUWE KARPETTEN, 180x240 675 et

SLAAPKAMERMATTEN 49—73 et

COCOSMATJES 29 et
,W. C. MATTEN 24 et
COCOS LOOPERS, per el 55 et
TWIST MATTEN, per el 39 et
GUMMI BADKLEEDJES 148 et
GUMMI AFDRUIP MATJES 118 et
TAFEL MATJES, 3 stuks 39 et
ZEEMLEER 34—64—89—98 et
STOFFER EN BLIK 25 et
COCOS STOFFER 19 et
COCOS KAMER BEZEM 44 et
ZWABBERS 59 et
STERKE TRAPPEN, per tree 25 et

HANDDOEKREKJES 59 et
RONDE MANDJES 29 et
OVALE MANDJES 39 et
STOFDOEKMANDJES 25 et

HONDENMANDEN 68—89—115 et
WASCHMANDEN 260—300—350 et

THEEMANDJES 89 et

SERVETJES, 25 stuks 10 et

KASTPAPIER, 10 Meter 12 et

KASTPAPIER, Watervast 24 et

METER RAND, per rolletje 10 et

GOUDLIJN BORDEN 29 et

GOUDLIJN DEKSCHALEN 98 et

GOUDLIJN KOP EN SCHOTELS 18 et

GOUDLIJN THEESERVIES 348 et

GOUDLIJN SAUSKOMMEN 68 et

GOUDLIJN ONTBIJTSERVIES 348 et

GOUDLIJN EETSERVIES 1150 et

GOUDLIJN VLEESCHSCHAALTJES 29 et

TAFELZEIL, per el 48 et

KASTZEIL, per el 16 et

AFGEPASTE TAFELKLEEDEN 198 et

SPATZEILEN 25—32 et

SPLENDOR LAMPEN 39 et

EMAILLE FLUITKETELS 74 et

EMAILLE BROODTROMMELS 325 et

BROODTROMMELS , . . . 79 et

DRIE BUSSEN, Koffie, Thee en Suiker 3o et

GROOTE RONDE TEILEN 64 et

KEUKEN STOELEN 85 et

CLOSET PLANKJES 14 et

Prima Vloerzeil 49 et per el

KOPEREN ROEDEN, per Meter 22 et

GORDIJN RINGEN 1 et

GORDIJN KOORD, per Meter 4 et

ZINKEN ROEDEN, per Meter 10 et

TRAP ROEDJES 10 et

KOPEREN TRAPOOGEN 1 et

Wij houden in voorraad: B»K« Keukenuitrustingen in Grijs, Rood, Groen en Blauw»

Splendor- en Philipslampen ~ Electrisch Materiaal - Koperen en Bronzen

Gordijn Monturen - Kleine ijzerwaren enz* enz*
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SAMBO EN JOCKO YA* een leeuw en een aap
========:===============^=^=== door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Sani zit terwijl in duizend vreezen,

Zijn angstgebrul klinkt door de lucht;

De tram vliedt ramm'Icnd door de straten,

En jaagt heel 't menschdom op de vlucht;

Slechts de politie aarzelt niet,

Als zij het naad'rcnd onheil ziet .

Juist komt Jan Joris met zijn pannen
En ander nuttig huisgerci,

Of er geen vuiltje aan de lucht is,

Daar op zijn ezelkar voorbij.

.

Hu! Plotseling verstijft zijn blik

En Langoor staat verstomd van schrik!

CADEAU
Bij aankoop van £ !-—

1 ons FIJNE VLEESCHWAREN
CADEAU naar keuze»

DE LEEUW'S SLACHTERIJEN
JAN SNIJERPLEIN — TELEFOON 528

DRUKKER IJ

GERTENBACH
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

CRICKET ZOMERSPORT.
Waar hier de behoefte aan een zomersport sterk ge

vocld wordt, is thans de geschik.e tijd en ge cgcuheul
zich op te geven voor het oprichten van een Ciickci-

club, een sport, welke hier te Zandvoort, voor zoover
mij bekend, nog niet wordt beoclcnd.

Ik zou hierbij nog een opwekking willen voegen asn
allen, die veel voor een zomersport voelen, waarbij
Cricket zeer zeker een eerste plaats inneemt, en ver-

wijs U verder naar de in dit nummer voorkomende, des-

betreffende advertentie.

JONGELIEDEN CHRISTEN GEHEELONTH.BOND
Zaterdag o Mei wordt er 'n openbare ledenvergade-

ring gehouden waar Ds. Tromp voor ons zal spreken
over „Augustinus".
Verder zang en declamatie.
Alle jongeren van 16 tot 24 jaar zijn hartelijk welkom.

GEMEENTE BADHUIS.
In de weck van 23 tot en met 28 April werden 48 kuip

en 333 douchebaden genomen.

KINDERKOOR JONG ZANDVO.ORT
Hedenavond, Zaterdag 5 Mei geeft het Kinderkoor

Jong Zandvoort een uitvoering in Monopole.
De avonden van Jong Zandvoort zijn altijd bijzondere

avonden en ons aanbevclingswoord schrijven we voor
Jong Zandvoort altijd met een bijzonder genoegen.
We weten, dat de heer Post, de directeur van het

koor altijd iets heel bijzonders brengt.

Wat waren zijn avonden, toen de kinderzang in Zand-
voort nog in de volle beteekenis in de kinderschoenen
stond, cen verrassing, een openbaring.

Niet alleen door wat de zang of het tooneel bood,
maar vooral, doordat de hr. Post 't bijzondere talent van
den waren kindervriend heeft, om elk kind bij de actie

te betrekken.

IJzerhandel „CENTRUM"
ZAKMESSEN.

Op zulke avonden is Jong Zandvoort een groot ge-

heel, elk kind is cen deel van dat geheel.

Dat de heer Post nu 'n grootere zaal kiest zal wel ko-

men, omdat een grootere tooneelruimte noodig is.

En Asscliepoester, de operette, die wordt opgevoerd
en de meerdere ruimte, die noodig is op deze uitvoe-

ringsavond, doen ons nu weer met bijzondere verwach-
tingen deze feesta-\ond tegemoetzien.
Hoogc verwachtingen. En die niet teleurgesteld zul-

len worden, daar is de naam Post ons een waarborg
voor.
Na het amusement der kleinen wordt ook gezorgd,

dat de grooteren nog eens wat langer gezellig kunnen
nablijven.
Het wordt een avond, die een goede belangstelling

verdient.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Elfriede Marie, dochter van E. Aan Luijn

en M. F. Lohaus; Korstiaan Cornelis, zoon van C. K.

Draijer en A. Gedaan.
GEHUWD: J. F. Turcnhout en E. C. A. van der Meij;

D. van Duijn en B. J. Pellicaan; H. Keur en C. E. Buch-
holz; J. P. M. Mensing en S. C. Gricsheimcr.
ONDERTROUWD: J. Kerkman en P. Draijer;

OVERLEDEN: H. B. P. Buckcr, oud 65 jaren.

GEVESTIGDE PERSONEN:
J. Boonackcr van den Haag Duindoornlaan 17;

T. Post van Amsterdam Haarlemmerstraat 3.

D. H. Haagsma van Amsterdam Haarlemmerstraat 32.

M. Meijer van Amsterdam Noorderstraat 9.

'J. Th. Levi van Amsterdam Zandvoortschlaan 231.

.1. Scharrighuisen van Hl'mcer Haarlemmerstraat 18.

W. G. de Graat van Amsterdam Zandvoortschclaan 18.

LICHTBEELDENAVOND — OBERBEIEREN.
Door den heer Bolwidt, zal Maandag 7 Mei a.s. in

Ons Huis 8.30 uur een lichtbccldcnavond worden gehou-

den over de Zuidduitschc steden. Oberbeicren, Tirol

en het Schwarzwald.
Deze avond staat in verband met de voorgenomen

reis van het Zandv. Reisgezelschap in September a.s..

Ieder die hierin belangstelt of iets meer omtrent deze

reis wil weten is welkom.

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

2 Buitenbanden, 2 Binnenbanden, 1 stel

spatborden, 1 Kettingkast, 1 celluloid stuur

Gemonteerd aan Uw rijwie l voor f 5.

—

ALLES PRIMA MATERIAAL
BANDEN 1 JAAR GARANTIE

HL DAMES
JAN STEENSTRAAT 1

BBBOBHBBasraBE

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 TELEFOON 465

TE HUURs
ONGEMEUB. EN GEIYÏEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN

Tr&mpSein - Strandweg

Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantie op elk
gebied. Inlicthingen kosteloos.

HEEFT U
STUCADOOR-

WERK?
Witten of waterverven

f 1.— per plafond p.k.

A, KEMP - Noorderstraat 47

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TAN DARTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos
trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10— 11% uur

Dinsdagavond van 7%~&}{ uur

Woensdag tusschen 4—5 uur

Donderdagavond van 7%—8% uur

Zaterdag tusschen 10—11% uur

Zaterdagmiddag van 2—4 uur

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 29 April:

Zeemeeuwen II—Kcnncmers III, 1—4.

Zeemeeuwen IV—Kcnncmers V, —4.

Zeemeeuwen V—Spaarnestad II, —9.

T.H.B. Jun.—Zeemeeuwen Jun. 2— 14.

Zeemeeuwen adsp. b—Blocmcndaal adsp. b, 1—3.

Zeemeeuwen adsp. c.—Blocmcndaal adsp. e., —8.

Voor Zondag 6 Mei a.s. zijn vastgesteld:
Zeemeeuwen I—Verkadc I (Rauch-bekcr) 2 uur.
Zeemeeuwen II—Kinhcim III, terr. Heemstede, 10 uur.
Droste jun.—Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Zaterdagmiddag half drie en halt vier resp.:
Zeemeeuwen adsp. b—Zandvoort adsp. b.
Zeemeeuwen adsp. e—Schoten adsp. a.
Als donateur werd aangenomen de heer E . M. Meijer

Ilaltestraat 72.

Maandag 7 Mei laatste clubavond voor den aanvang
van het zomerseizoen.
Bestuursvergadering op Maandag 7 April aan het be-

kende adres.

Huldiging van den heer Rouendal.
Maandagavond na afloop v.d. bestuursvergadering en

elftalcomm. vergadering werd de heer Rouendal gehul-
digd in verband met zijn 25-jarig jubileum bij de Ned.
Bank. De jubilaris werd toegesproken door den voor-
zitter, de heer Rauch waarbij deze wees op de groote
werkkracht die de heer v. Rouendal voor de Zeemeeu-
wen is en hij sprak de wensch uit dat hij bij de Zee-
meeuwen no<4 vele jaren de financiën mag blijven be-
hecren. Namens bestuur en elftallen comm. werd hem
een pracht bloemenmand aangeboden.
Ook de heer Timmermans als lid van de Amateurs-

commissie van de K.N.V.B. voerde nog het woord en
prees de heer v. Rouendal als te zijn de rechte man
op de rechte plaats.
Zeer verrast hierdoor dankte de heer v. Rouendal de

aanwezigen voor de aan hem gebrachte hulde.

De penningmeester zegt hiermede allen hartelijk dank
voor de prachtige bloemenhulde hem gebracht bij de
herdenking van het 25-jarig ambtsjubileum.

ZANDV. JONGERENKRING.
Hedenavond spreekt voor de Zandvoortsche Jonge-

renkring de heer Piet Jonges. Onderwerp „Waren wij
kinderen?" van F. Domisse. Ieder belangstellende is
hartelijk welkom.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voop alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

KAMPEEREN.
De gemeente Bloemendaal zal deze zomer maatrege-

len treffen, om het kampeeren op haar strand tot be-
paalde plaatsen te beperken.
Daarvoor zal het noodig zijn, dat het aantal tenten

een gestelde grens niet overschrijdt.
Er zullen een tweehonderdtal kampeervergunningen

worden uitgegeven.
Gezien de grootte van het tentenkamp op zomersche

dagen en ook rekening houdende met het toenemen van
het kampeeren, zullen heel wat kampeerders teleurge-
steld moeten worden.
Kampeervereenigingen in Haarlem en in Amsterdam

zijn dan ook reeds bij het dreigen van dit besluit in
actie gekomen, om te trachten de belangen van de tij-

delijke strandbewoners te verdedigen.

ZANDVOORTSCHE REDDINGSBRIGADE.
De lessen in Stoop's Bad te. Overveen zijn voor deze

wintercursus weer beëindigd. Een zevental leden van de
brigade gaven bewijs cen goed gebruik van de lessen
gemaakt te hebben door op de cindles het zwemdiploma
te veroveren.
Het waren J. H. van Keulen, L. Bol, E. Bol, A. J.

Schouten, S. Paap, Corn. Schaap en K. van der Mije.

IN EEN MINUUT.
Terwijl de bewoonster even afwezig was, om in een

nabijgelegen bakkerij een broodje te halen, heeft men
deze korte afwezigheid gebruikt, om een ongewenschte
belangstelling te toonen voor de inhoud van de geldla

van den winkel D. aan Dorpsplein.
In dat onbewaakte oogenblik heeft men kans gezien

een bedrag van ongeveer ƒ 30 zich toe te eigenen en er

spoorloos mee te verdwijnen.
Winkeliers kunnen geldla en etalagcartikelen scherp

in 't oog gaan houden, als ze onaangename gevolgen
willen voorkomen.

Onderhoud van Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

P. Schaap
Prinsenhofstr. 11 - Telef. 439
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Zaterdag 5 en Zondag 6 Mei * 8 uur
SLECHTS 2 DAGEN! 2 OPVOERINGEN VAN EEN
GROOT SUCCESPROGRAMMA!
2 HOOFDNUMMERS. 2 GROOTE FILMSCHLAGERS

Als Isie

Een zeldzaam mooi filmwerk met den wereldberoem-
der! Radiotenor

Pers en publiek zijn enthousiast over deze prachtfilm.

Als 2de Hoofdnummer stelt Paramount u voor:

GEORGE BANCROFT in

Een muitende bruut vecht voor macht, doch ontmoette
liefde, welke hij boven zijn ideaal stelde.

EEN NACHT IN SEBASTOPOL is een film met actie,

spanning en boeiende handeling.

GEEN TOEGANG ONDER ACHTTIEN JAAR.

Entree ƒ 0.40, ƒ 0.65, ƒ 0. 90, ƒ 1.10, ƒ 1,35 plus belasting.

Zondagmiddag 230 Familie- en Kindermatinee
Als hoofdnummer:

met JOSEPH SCHMIDT.

ATTENTIE !

!

ATTENTIE !

!

Donderdag 10 Mei (Hemelvaartsdag) - 8 uur

Groote POPULAIRE VOORSTELLING
met opvoering van een groot succesprogramma.

2 Hoofdnummers:
Als 1ste : de groote supperfilm der Paramount.

met SYLVIA SIDNEY.
Een prachtfilm. Een greep uit het werkelijke leven.

Als 2e hoofdnummer 'n niet minder groote filmschlager

met CLAUDETTE COLBERT.
Door de loudspeakers vonden haar slaapliedjes hun weg
naar de harten der kinderen
Op Broadway was zij berucht door haar geraffineerde

songs.
ATTENTIE ! ! Deze films zijn nog niet te Zandvooit
vertoond. - -

s
;

ONDER DE ACHTTIEN JAAR GEEN TOEGANG.

Om een ieder in de gelegenheid te stellen dit pracht-

programma te zien, stellen wij eenaantal PLAATS-
KAARTEN beschikbaar TEGEN VERLAAGDE
PRIJZEN. Zie advertentie en Bon in dit blad.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein.

VOLVETTE ME I-K AAS
34 cent per pond

Boter- en Kaashandal „AIS
OOSTERPARKSTRAAT 6S

ih

ZAPJDVOORT
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Damesmodezaak N* VELMANS
ZEESTRAAT 64 (bij de HALTESTRAAT)

Ruime keuze Strand- Middag- en Avond Japonnen.
Complets — Mantels en Hypermoderne Hoeden.

Wolien Strand Pyama's.

Badcostuums — Amerik. Strandbroekjes.

Alle mogelijke Lingerie's.

Komt Zaterdag onze wonderlijke etalages bezichtigen,
wat zal leiden tct koopen.

N. VE

iiuiii

Hollanola Bioscoop - Stationsplein - Telefoon 458
ZATERDAG 5 en ZONDAG 6 IV1E! 8 UUR

MIRIAM H0PK.INS
Ü Qaramount Qkture

Regie van JOHN CROMWELL

Bij Makelaar HENK LEISING - nw. Engelberstr.

Groote Particuliere VEILING
van een COSVIPLETE INBOEDEL
op Dinsdag 8 Mei a*s*

Nette Goederen voor deze veiling kunnen nog ingebracht worden
desverlangd gehaaid.

Geeft ons Uw opdracht Uw goederen

te verkoopen en gij zijt tevreden.

KIJKDAG : R/ÏAANDAG 7 MEI van 10-4 UUR.

Beëedigd Makelaar en Taxateur Henk Leising
Kantoor Hoogeweg 27 (Boven Konings Bakkerij) Telefoon 190



| Henk Schuilenburg - Groots Krocht 13

I 'T WONDER VAN 2ANDVOORT

RIJWIELEN EN ONDERDEELEN,
tegen prijzen uit Amsterdam.

EERSTE KLAS REPARATIE - INRICHTING

zeer lage prijzen.

Komt zien en overtuigd U. — Ter kennismaking

Banden omleggen gratis. Alleen deze week. @

Voor metsel- en tegelwerk
is G* KEUR en Zn*
het goedkoopste adres.

VAN OSTADESTRAAT 22 - ZANDVOORT

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN.
Door de Z. R. Il wordt elk jaar een verbandcursus

georganiseerd. Deze cursus staat onder leiding van dr.

Van Üraassen, die zich steeds met volle toewijding
geeft, waar het de verecnigingsbclangen van de Z.R.B.
geldt.

De cursussen worden, elk jaar druk bezocht. Een be-

wijs, dat ook de leden van de Z.R.B, begrijpen, hoe hun
hulp bij ongeval op het strand van groot belang kan
zijn als eerste hulp.

Te meer, daar door de leden van de Z.R.B, toch
steeds wacht gehouden worden in de posten, die in het
zomerseizoen op het strand worden uitgezet .

Een tiental dames en een vijftiental hecren behaal-
den dit jaar op het eindexamen van de cursus het di-

ploma.
Op de jaarvergadering Vrijdagavond werden de di-

ploma's uitgereikt.

V.D.J.O. FEESTAVOND.
De afdecling Haarlem van de Vrijzinnig Democra-

tische Jongeren organisatie geeft op Woensdag 9 Mei
in samenwerking met de afdecling Zandvoort een pro-
paganda-fecstavond ïn de zalen van café restaurant
Gebr. Brinkmann te Haarlem.
Van de afdeeling Zandvoort zal een aantal leden en

introducce's dezen avond bijwonen, waarvoor kaarten
verkrijgbaar zijn bij A. Bolwidt, Brederodestraat 91.

NOTEER DINSDAG 8 MEI VOOR DE

Groote Veiling
MAKELAAR HENK LEISING, BURG. ENGELB.STR

HET MONOPOLE-MENU.
Zaterdag 5 Mei a.s. geeft de Zangvereeniging „Jong

Zandvoort" in ons Gebouw een enkele opvoering van
Assehepoester en wij twijfelen er niet aan, of het zal

daarbij niet aan belangstelling ontbreken. Hen, die het
rog niet met zichzelf eens mochten zijn, raden wij ten
sterkste aan, deze opvoering te bezoeken, daar het ze-

ker de moeite zal loonen en een gezellige avond belooft.
>

a afloop een geanimeerd bal.

Zaterdag 19 Mei a.s. begint voor Monopole het sei-

zoen en zijn onze deuren dagelijks wijd open voor de
vele bezoekers, die wij verwachten: op weekdagen zal

er gedanst worden in de kleine zaal; Zaterdags en Zon-
dags in de groote zaal! Voor uitstekende dansmuziek
is gezorgd, terwijl diverse attracties reeds op het pro-
gramma staan.
Ook voor het hoogseizoen — dat bij ons reeds 1 Juli

a.s. een aanvang neemt — wordt nog immer hard ge-
werkt. Onderhandelingen werden aangeknoopt met
eerste rangs artisten terwijl verscheidene contracten
reeds werden afgesloten.
U herinnert zich nog onze zomermenu's van het vo-

rige jaar, nietwaar? De schitterende programma's wel-
ke wij onze gasten hebben kunnen voorzetten en waar-
van gij allen hebt kunnen mec-smullen?
Welnu. . dit jaar beloven onze programma's die van

het vorige jaar glansrijk te zullen slaan! Zooals Hol-
land België geslagen hecit laatstleden Zondag en zoo-
als wij hopen dat Holland Frankrijk zal slaan aan-
stonds! En alle landen op het wercidtournooi te Rome!
Maar. . daarvan valt nog niets met zekerheid te zeg-

gen, helaas! Wèl omtrent ons programma voor het ko-
mende hoogseizoen. Dié overwinning staat vast, is on-
herroepelijk! Wij slaan dit jaar niet alleen onze tegen-
standers, maar ook ons eigen record, en wij presentee-
ren U straks programma's die kunnen wedijveren met
die der grootste theaters van ons land.

Wij zouden er U graag reeds nu van op de hoogte
brengeen, om uit Uw eigen mond de bevestiging te ver-
nemen, maar. . wc mógen nog niet! De vele moeilijk-

heden welke het met zórg samenstellen «n een caba-
retprogramma met zich meebrengt, beletten ons dien-
aangaande nu reeds nadere mcdedeclingen te doen!
Doch., de dagen gaan snel! Nog twee weken., dan

begint reeds het seizoen! Stellen we U in staat, dage-
lijks bij ons te dansen! Begint U alvast daarvan te pro-
tecren.... in alvn tusschcntiid werken wij ijverig voort
voor de komende 'omerdagen! (Adv.)

ligstoelen

serrestoelen
tuinmeubelen

kussens
theemutsen*

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 265
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Centraal Theat
Telef. 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Dinsdag & Mei - BJ5
SLECHTS EEN VOORSTELLING VAN DE

i
NederlandscSie

In één Voorspel en 2& Tafereelen

met THOLEN en VAN LIER
LIZZY VALE3C0 JO PRIJER CORJA KORSSEN

DRIES KRIJN JAN ROEM

:
:

!

Madame WALKER's 8 Academy Girls

„Het beroemde Engelsche Ballet"

Groot orkest o*l*v* COR DE GRAAF-
HEEL NEDERLAND ZINGT:

Hij komt niet
Hij komt wei

Decor ontworpen en uitgevoerd door LODEWIJK
BRÜCKMAN. — COSTUMES uit eigen atelier.

§

Regie: THOLEN. Muziek-arrangement : VAN LIER

In Amsterdam, Rotterdam en den Haag meer dan 100

voorstellingen voor uitverkochte zalen.

Pers en publiek zijn enthousiast.

Voorzie^U vroegtijdig van plaatskaarten.

Plaatsbespreking vanaf heden in sigaren-

magazijn EISENHARDT, Stationsplein.

Prijzen der plaatsen £ 0*50* £0.75, fl*~ * £1.50

plus rechten*

S

i
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TIJD IS GELD
HET BEZOEKEN VAN

WEBBER'S MANUFAGTURENHANDEL
HALTESTRAAT 32

bespaart U, clientèle veel XIJD en GELiD
OOK BIJ MATIGE KOOPKRACHT KAN
DE MENSCH VAN SMAAK BIJ WEBBER

IETS VINDEN —:—
Bedlakens, Sloopen, Tafellakens, Servetten

SCHORTEN:
KLEURECHT W A S E C H T

Speciaal adres voor:

Aliovernetts -:- Voiles -:-

vanaf 15 et per el

RUWE KATOEN EN GRASLINNEN.
Speciale aanbieding in

RIETMATTEN vanaf

Etamines

45 et

Op *t Hoekje*
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN

Standaardmerken
BIJOUTERIëEN - UURWERKENLEDERWAREN
Gegarandeerd goed loopende dames- armband-
horloges vanaf f 3.35
Gegarandeerd goed loopende heeren-armband-
horloges vanaf f 3.50
-:- HORLOGE ARMBANDEN -:-

IJzerhandel „CENTRUM
ASPHALTPAPIER.

tt

Gemengde Biscuits
per blik 6 ons inhoud 50 et

J. G. Nijhuis
GROOTE KROCHT 32 - TEL. 370

Taxi nooclig??
BEL OP 340

Garage Stationsplein. Dag en nacht geopend

1 GRSGKET.
jjj Belangstellenden voor een te= Zandvoort op te richten

I Gricketoiuh
1= gelieven hun naam en adres,

jj schriftelijk of telefonisch, op te

jH geven aan onderstaand adres

| S. KROON - Dr. Metzprstraat 24
^ TELEFOON 205 - ZANDVOORT
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BEZUINIGING OP DE JUISTE WIJZE
IS KOOPEN BIJ VAN ELDIK
ONZE KWALITEIT BLUFT ONVERANDERD „EERSTE'

4 pond Osscvet (gedraaid)
3 pond Dikke Reuzel
3 pond Osselappcn
3 pond Gehakt en half pond Reuzel
2 pond Osselappcn en 1 pond Gehakt .

.

2 pond Karbonaden (sch.) 1 pond Reuzel
3 pond Karbonaden (sch.)

3 pond Varkcnsfricardcau
3 pond Varkensrollacle
3 pond Ribkarbonadc
3 pond Haaskarbonade
3 pond fijne Ribkarbonadc
3 pond Varkcnslappen
3 pond Saucijsen
3 pond doorregen Varkcnslappen .

.

ƒ 1.20

0.85
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.25

110
110
1,25

1,25

1,10

1.00

0.85

Riblappcn per pond vanaf

Lende lappen per pond vanaf..

Borstlappen, per pond vanaf
Klapstuk, per pond
Doorregen lappen, per pond
Haas, per pond
Lende, per pond
Punt, per pond
Biefstuk ƒ 0.70—'

Baklappen
3 pond Lamsvleesch
Lamsbout
Lamslappcn
Lamskarbonadcn f

0.50

0.50

0.45

0.45

0.40

0.80
0.70

0.70
0.80.

0.60

„ 0.60

„ 0.50

„ 0.40
35—0.40

H. VAN ELDIK - TELEFOON
= BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat). =

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Bupgem. Engel bertstraat 40 — Zand voort

EXTRA AVOND IN DE HOLLANDIA BIOSCOOP.
Donderdag 10 Mei brengt de Hollandia Bioscoop een

extra programma voor haar populaire filmavond.
Met: Vrouwen achter tralies brengt de heer Koper

Een nieuwe officier van Justitie houdt opruiming onder
de ondergeschikte ambtenaren van zijn voorganger.

Krachten, die welwillend in het woord, soepel in de
omgang voor de laagste achterbaksche handeling en de
ergste corruptie niet terugdeinzen. Ja, die zelfs met ben-
de leiders samenspannen en in de ergste misdadigers-
holen als makkers goede bekenden zijn, vrienden.

Sylvia Sidney vertolkt de rol van bloemenverkoop-
ster. Haar spel is bekend als Butterfly en ook hier heeft
ze weer een dankbare rol, geheel aan haar filmtempera-
ment aanpassend.
Op spannende wijze wordt in dit filmlint de corruptie

geest zooals die ook doorgedrongen is en doordringt
daar, waar men altijd rechtvaardigheid zou zoeken, waar
de onrechtvaardig beschuldigde aitijd steun en hulp zou
verwachten tegen het wreede van het leven, in beeld
gebracht.
De hoofdvertolkster als het eenvoudige bloemen-

meisje vecht en strijdt tegen geweldige krachten en
machten en overwint.
Maar ook hier is voor ons weer een opmerkelijk ge-

deelte in dit lint.

Niet dat de corruptiegeest eindelijk aan de bedrijvérs
tot de gerechte straf aanleiding geeft. We weten het,
al twijfelen we soms heel lang en heel erg; we weten
het: rechtvaardigheid zal zegevieren.

Neen, op iets anders valt onze aandacht bij dit lint.

Bij dit samenspel van list en bedrog is het weer de een-
voudige van geest, de eenvoudige van harte, die dit ge-
heele warnet van leugens en bedrog verscheurt en de
.Waarheid brengt.

Kijk, we weten het.

In een film moet een slot zijn, een filmslot. Vroeger

DOET UW VOORDEEL DINSDAG 8 MEI OP DE

Groote VesSswg
VAN MAKELAAR HENK LEISING,

zag het bioscooppubliek daarin de climax. Na dat slot

was het tevreden, wat ook vooraf ging. Maar dat ver-
andert, gezien het publiek daarop gaat reageeren.
Nu gaat men ontleden, men gaat dieper kijken dan

net witte doek en daardoor ontstaat een nieuwe periode
waarvan naar onze meening de waarde niet onder-
schat mag worden.
Ook in Vrouwen achter de Tralies wordt dit motief

op moderne wijze dan, helder belicht en zal het aan
overtuigingskracht niets missen. Een begin, een begin
dat nog sluimert bij de massa misschien.
Maar een massa, die binnen niet al te langen tijd an-

dere eischen zal gaan stellen, niet meer tevreden met
liet kijkspel van vroeger. Dat vragen zal dat, wat het
leven realiseert, zij het dan ook in technische vormen,
maar dat zuiver zal gaan oordeelen, eigen geweten toet-

send.
De Nachtclub Madonna is van een geheel ander genre

dan het voorgaande hoofdnummer. Het brengt de moe-
der, die altijd Moeder blijft.

Ook hier is de radio centrale het middelpunt van het
filmgebeuren, de groote moederliefde de stuwende
kracht tot het dramatische.
Een leven, een vrouwenleven, het leven van een Moe-

der, diep door het levensdal gaande maar stijgend tot

bet reine, ware geluk door haar liefde voor haar kind.
Een aangrijpend levensbeeld, des te machtiger van in-

druk, omdat in enkele uren een geheel leven, het lijdend

leven van meisje — vrouw — moeder ineens tot den
toeschouwer komt.

| Coöperatie „Aller Belang" U.9. I
I GROOTE KROCHT 15 TELEFOON 510

| Groote ronde Tafelbeschuitw
§ fijn van smaak en kwaliteit rj\ *

• per rol van 9 stuks / 2 CE

30 cent

Groote pot IWAYONPJAISE 2" C&lt
Origineele Javarijst p.p 15 et

Grove Bassein rijst pp 7 et

FIJNE SCHOUDERHAM
(Tieleman & Dros) per i's pond

Moderne Tuin= en Slaapkamermsubelen
in alle kleuren, model van stalen meubelen. Vraagt
prijsopgaaf.

ZameBw. Meuheihai
BRUGSTRAAT 1-17-19 - TELEFOON 464

IS TOCH VOORDEEL1GER
GROOTE PARTIJ HEERENHOEDEN

monsters onder inkoop, nieuwe modellen, prima
kwaliteit, vanaf ƒ 1.35
Petten, rubber klep, vanaf

, :
0.49

Heeren Overhemden en Polo Hemden,
groote sorteering, vanaf „ 0.98

De mode: Wollen Heeren zelfbinders . „ 0.79
Vraagt onze wollen reclame sok . . . „ 0.49
Koopt Uw werkmansgoederen met vertrouwen.
Kaki Hemden „ 0.98
Sportflanellen „ 0.89
Manchesterbroeken, vanaf , 1.95

Dames Polo Hemden, prima „ 1.75

Zijden Directoires , 0.49
Zomer Japonnen, vanaf „ 0.98
Gloria linnen Jas „ 0.79
Fantasieschort „ 0.39

Vraagt onze reclame Kous „ 0.36
Voor reclame: Witte jas met mouwen,
zware kwaliteit „ 1.69

Badhanddoeken, 2 voor „ 0.25

Kussensloopen, vanaf ° 26
Jongens Polo Hemden, vanaf „ 0.34

Prima Jarretel gordels „ 0.39

Mutsen, groote sorteering, vanaf . . . „ 0.29

Beddentijk, dubbel breed per el . . . . „ 0.26

Ziet verder de etalage in de

Goedkoope Amsterdamsche Winkel
STATIONSSTRAAT 10
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DHALIA KNOLLEN
ROZEN vanaf 10 voor 35 et

„De Anemoon" - Oranjestraat 5

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HüRVORMDE KERK.
Zondag o Mei \.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brcderodestraat 31.

Zondag 6 Mei v.m. 9.30 uur: Ds. P. \x\. VI-OLD.
n.m. 5 uur Deyelfdc.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek limmaweg.

Geen opgaaf ontvangen.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag 6 Mei v.m. 10 30 uur: Ds. N. PADT.
JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL

Zondag 6 Mei v.m. 10.30 uur: de heer \Y. J. FOURN1ER
KINDERDIENSTEN

12—1 uur: Gcb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg. '

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag Hemelvaartsdag. 7.30 vroegmis. 10 u. Hoog-

mis. 7 uur Lof.

Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren. ^
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.
Zaterdag 7 uur Lof ter cerc van Maria.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 11 Mei Middagdienst 7 uur.
Zaterdag 12 Mei Einde" v.d. Sabbath 8.35 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Lecroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

STICHTING „GROOT KIJKDUIN".
Het bestuur van bovengenoemde stichting verzoekt

ons mede te deelen, dat Mevr. Spruyt—Scheltcma met
ingang van 1 Mei 1.1. ontslag is verleend als propa-
gandiste van dit kinderhuis. Verzoeke vriendelijk de
aan „Groot Kijkduin" af te dragen gelden rechtstreeks
te storten op postrekening No. 170235.

VERLOTING O.H. MANNENKOOR
Hieronder laten wij nummers volgen van loten, waar-

op prijzen vielen, die nog niet werden afgehaald:
734, 720, 586, 522, 52 852 en 528.

Ze kunnen alsnog worden afgehaald bij den heer L.
van der Mije Koningstraat 10.

©ROOT
is het overweldigend succes met
onze buitengewone kwaliteit ge-

kookte rookworst a 10 et per ons
Leverworst, extra fijn, per ons 8 et

Bloedworst, per ons 9 et
Onze bekende Schouderham, p. ons slechts 16 et

enz.

SPECIALE AANBIEDING:
1 pondspot Huishoudstroop 20 et

Gedroogde appelen, per pond 32 et

Pruimcdanten, per pond 29 et

Verpakte Tutti Frutti, per ponds pak .... 49 et

Leverpastei, merk Molen, per blik 20 et

Ruiver Rundvet, gesmolten, per pond .... 45 et

Slaolie, zuiver archidc, vanaf 29 et

Ook Vette Kaas, per pond vanaf 35 et

Neemt proef met Benninga's Friesche Margarine,
haast niet te onderscheiden van Roomboter.
Heele Edammer Kaas, per stuk 75 et

Roomboter, per pond So et

Kalfsgchakt, per ons 12 et

Lever, per ons 20 et

#. J. K M O T T E R
HALTESTRAAT 36

Geacht publiek van Zand-
voort Piet heeft zijn Stand-
plaats

en

(hoek HALTESTRAAT)



HET MEUBELHUIS
Groote sorteering

4TT£
140 x 180 f 0.45 :—

:

Ook 12 en 16 els

14 STATIONSSTRAAT 14

TWEE DER GROOTE WERELDKRACHTEN.
De I lollandi.i Bioscoop heeft in haar nieuw program-

ma voor Zaterdag- en Zondagavond in haar twee hoor cl

nummers wel twee der grootste wercldkrachten op het
doek gebracht, die als uiterste tegenstelling wel scherp
het wereldgebeuren aecentueeren, al wordt het dan ook
iilmatiy bekeken door de lensoogen van de filmcamera.
De Stem en de kracht, de Kunst en het Geweld.
Kin lied »eht um die Welt brengt ons in het artistcn-

leven. De hoofdfiguur is Ricardo, een zanger, die het
hoogste op aarde heelt verworven door het bezit van
een goddelijke stem.
Maar het hulsel voldoet niet aan de cischen, die het

publiek aan een operaheid stelt en dus lecren wc het
leven van den waren groote kennen in alle diepten van
aardsehe zangen.
Totdat Ricardo door wanhoop gedreven de studio

van het radiostation binnenstapt en daar in de hall van
"t machtige gebouw zijn wondere zangstem laat klinken
Nu is zijn overwinning zeker. Door clc radio en door

zijn stem, die op gramatoonplatcn wordt vastgelegd,

beheerscht hij de gehcele wereld.
Dan komt Nina in zijn leven. Het meisje, dat dweept

met zangersstem maar daardoor wel even, doch niet

geheel het persoonlijke kan vergeten.
Dit leidt tot een conflict. Op een zeer goed gevon-

den en geheel natuurlijk gefigureerde wijze brengt: Ein
lied geht um die Welt de oplossing.

Een oplossing, geheel in het practischc van het le-

ven van den eenvoudige passend en hier naar voren ge-

bracht door de eenvoudige waardin uit Ostcria: Je kan
niet alles tegelijk hebben. Je hebt iets, wat slechts wei-

nigen bezitten: ,Ie stem.
Want zooals blijkt, dat het hart van Nina aan Rigo

behoort, zoo blijkt ook, dat de stem van Ricardo aan,

zijn gave, dus meer dan zijn hart zijn eigen leven, aan
zijn bewonderaars behoort. Dat is zijn taak hem voor
dit leven opgelegd en het andere valt daarbij af.

Een nacht in Sebastopol brengt ons van het zonnige
Italië in de vorige film naar het Zuiden van Rusland.

liet brengt ons te midden van de woelingen in het

begin van de rcvolutietijd. De verdwijnende aristocra-

tie verdedigt in haar vlucht nog haar laatste machts-
bezit; de revolutie beschikt voor de nieuwe wereldorde
nog alleen over bruut geweld.

DINSDAG 8 MEI BIJ HENK LEISING

VERGEET U 'T NIET?

De hoofdfiguur in deze filmpartij is Georg Bancraft
als Kylcnko, de nieuwe machthebber in het wordings-
stadium der nieuwe ordening.

Uit andere filmwerken kunnen de bioscoopbezoe-
kers zich deze held van de film nog wel herinneren,
want in welke rol Bancraft ook optreedt, steeds boeit

hij door de fel getroffen en toch diep gevoelde uitbeel-

ding van geknotte rechtvaardigheid.
Het wisselende van revolutictijden wordt gebruikt

om spanning te geven aan het wordende geluk van
twee menschen. Tegengestelden in maatschappelijke
•verhouding, maar een in het alles en alles overheer-
schende op deze we ried, hun recht op geluk.

De Hollandia Bioscoop brengt een goede keuze door
het sterk afwisselende programma van deze week.

HET NIEUWE RAADSLID.
De heer L. L. M. Gecrs heeft door vertrek uit de

gemeente bedankt als raadslid.

De heer Geers was no. één van de R.K. lijst bij de
verkiezing op 17 Juni 1931.

Op die lijst waren 451 stemmen uitgebracht en wel
383 op den heer Geers, 63 op den heer Slcgers, 3 op
heer Kapteijn, 1 op den heer D. Vader, 1 op den heer
'J. Th. Boersma en geen op den heer J. Th. Berkhout.
Het totaal van het toen uitgebrachte stemmen be-

droeg 3186. Door het bedanken van heer Gecrs werd
de heer Kapteijn dus opvolger volgens de lijst.

Nu is de heer Kapteijn voorzitter van de R.K. Kics-
vereeniging.
Toen cenige jaren geleden een meeningsversehil in

de Kicsvereeniging ontstond, heeft men besloten, om
verdere onaangenaamheden te voorkomen, dat een be-
stuursfunctie onvereenigbaar zou zijn met raadslid-
maatschap.
De heer Kapteijn stelt het voorzitterschap hoogcr,

dan het bezetten van een raadszctel, en heeft dus als

opvolger van den heer Geers bedankt.
De heer Vader heeft als vierde van de ranglijst be-

sloten, wel de opengekoincn plaats aan de groene tafel

in te nemen.

SETS SMSEUWS. Een mixet
van drie verschillende
kleuren ensmaken (heerlijk)

Bij tijdige bestelling kan die af-

wisseling nog grooter zijn ! ! ï

De prijzen van onze boter-
koekjes en theebanket zijn

aanmerkelijk verlaagd
MEEIV1T PROEF EN GIJ
ZULT TEVREDEN ZUN

Wilt U heerlijke GROENTEN
koopen en toch voordeelig, zie

dan onderstaande prijzen*

Bloemkool, vanaf 2 voor 25 et
Postelein, per pond 8 et
Spinazie, per 3 pond io c t

Andijvie, per pond 10 et
Sla, 6 ct
Lot, per 5 pond 25 ct
Komkommer per stuk 15 ct
Koolraap, per pond 3 c t

Savoyekool, per stuk 12 ct
Uien, 3 pond 10 ct
Rabarber, per bos 7 ct

Bloed Sinaasappelen, 4 voor 10 ct
Citroenen, 4 voor l() ct
Jatfa appelen, per stuk 8 ct
Wijnsapappclcn, per pond 15 ct
Bananen, per pond 20 ct

WIJNEN — LIKEUREN — LIMONADES
ZUURWAREN.

L, l VAN NORDE
ZEESTRAAT (NAAST VAN-ELD1K)'

#

Staal, koper, volkomen roesr-

vrij nikkel, echte Dunlopban-
den, Dunlopzadel, daarvan
worden de „R. S. Stokvis"
fietsen gemaakt; het beste
is nauwelijks goed genoeg.
Een degelijker fiets bestaat
niet, niet alleen in dezen prijs,

maar in welken prijs ook.
Komt de „R. S." fietsen !n
onze étalage eens bekijken.

X Zandv, Rijwielhandel

$ H. G. van Nieuwenhulzen
PAKVELDSTRAAT 4

etrouwbare Reparatiën

Drogisterij J* C* A* Stijnis
ORANJESTRAAT 11 - TELEFOON 247

VERBAWDSTOFFERI
CHEMiCALIëftS

KRUIDEftf en
SPECERIJEN

EAU DE COLOGNE

E-&N COSTUUM,
t

dat irc alle opzichtercAFis?

Wy levereiz het U

J. A+ F. ZORN Jr-
Dames- en Heerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a ~ TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting.

DANKBETUIGING
Ondergeteekende betuigd langs dezen

weg zijn hartelijken dank aan allen voor
de grootsche hulde hem gebracht bij
de herdenking van zijn 25-jarig ambts-
jubileum op 1 Me> j.l.

D. VAN ROUENDAL

ZANDVOORTSCHE HANDELSVEREENIGING
Onder voorzitterschap van den heer Brokmcier hecit

de Zandvoortsche Handels Vcrceniging een vergade-
ring gehouden in Bodega Mustcrt aan de Strandweg.
Na het woord van welkom werd besloten tot meerde-

re propaganda sluitzegcls aan te schaffen en deze bij
den secretaris, den heer Rinkel, verkrijgbaar te stellen.
De heer Willcmse, in een vorige vergadering tot be-

stuurslid benoemd, had deze benoeming niet aangeno-
men. In zijn plaats werd gekozen de heer M. Kemp.

Besloten werd om overleg te plegen betreffende de
gemeentelijke bemoeiingen inzake de particuliere be-
drijven. Bij aankoop van installaties, apparaten en ook
exploitatie werd steeds verder gegaan.
Men vreesde schade voor den Zandvoortschcn win-

kelier en hoopte, dat een bespreking een regeling zou
brengen, die ten voordecle van den Zandvoortschcn za-
kenman was.
Als afgevaardigde naar het Middenstands Congres,

dat te Amsterdam zal worden gehouden, werden ge-
kozen de hecren Brokmcier en Rinkel.

Bij clc rondvraag werd o.a. ter sprake gebracht het
ventverbod en het uitbreiden van het aantal winkels op
ons baddorp.
Het bestuur zal zich, gehoord de stemmen uit de ver-

gadering, tot B. en W. wenden en overleg plegen, in
hoeverre beperking mogelijk is.

Met een opwekkend woord en clc beste wenschen
voor het slagen van. het nieuwe seizoen werd daarna
de vergadering door den voorzitter gesloten.

DE HANZE.
Onder voorzitterschap van den heer C. Slegcrs heeft

de Zandvoortsche Afdceling van de Hanze haar jaar-
vergadering gehouden in het Patronaatsgebouw aan. de
Groote Krocht.
De heer Slcgers herinnerde aan het succes, dat be-

reikt was door aan de raad een verzoek te richten, niet
over te gaan tot het bouwen van winkelhuizen in de
onderbouw van het Zuiderbad.

IJzerhandel „CENTRUM"
HORRENGAAS.

Niettegenstaande er zich reeds gegadigden hadden
aangemeld, die gaarne daar cen winkel zouden willen
huren, was niet tot inrichting overgegaan.
De Hanze had hierbij samengewerkt niet de Zand-

voortsche Handels Vereeniging, die dezelfde bezwaren
tegen deze winkels had.
Verder zette de heer Slegcrs uitvoerig uiteen, hoe ge-

werkt was om verruiming van de Winkelsluitingswet te
verkrijgen.
Een gunstig resultaat was bij deze actie nog niet be-

reikt. De wijzigingen, zeer gunstig voor Zandvoort, wer-
den daarna door den voorzitter toegelicht.
Door een spreker zal op een propaganda avond voor

de Middenstands Onderlinge doel en beteekenis nader
uiteengezet worden.
Verder werd besproken de ontheffingsbcpaling voor

drukke Zondagen. De aankondiging daarvan kan niet

eerder dan op Zondagmorgen op het bord bij het politie

bureau publiek worden gemaakt.
Verschillende plaatselijke belangen werden nog be-

sproken.
Zoo bracht de heer Willemse de kiosk ter sprake, die

op het Badhuisplcin door de gemeente gebouwd zal

worden.
De heer Slegcrs kon deze kwestie uitvoerig en geargu-

menteerd toelichten.
Aan het slot van de avond werd nog het woord ge-

voerd door kappelaan Rietveld, geestelijk adviseur van
de afdceling.

VOLKSONDERWIJS.
Door de Zandvoortsche Afdeeling van Volksonder-

wijs is een propaganda commissie benoemd, die zaï

trachten door huisbezoek het ledental te vergrooten en
daardoor Volksonderwijs sterker en grooter te maken,
door meer bekendheid te brengen met doel en streven
van Volksonderwijs.
In deze commissie hebben zitting genomen de dames

Bekker, Van der Mije en Olivicr en de heer Clitcur.

TE HUUR EN TE KOOP
GEVRAAGD

ONGEIVIEUBILEERDE VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN

Laat Uw gemeubiieerde woning
voor het a.s. seizoen
GRATIS inschrijven.

Woningbureau „Kennemerland"
v.h. H. KWAK Hzn.

Zandvoort Hoogeweg 66 Tel. 358
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KERKMAN'S IJSTENT
Standplaats Zeestraat hk. Heemskerkstp.

Strandpachters.
Eveneens staakten de stemmen over het onderwerp

al of niet uitbreiding van liet aantal strandpachters
aan het strand.
Dit naar aanleiding van een verzoek van Van Soolin-

gen en. Schaap.
In de raad van 26 April was het stemmenaantal zes

voor en zes tegen.
De raad besluit geen strand meer voor exploitatie

door strandpachters uit te geven.
De heer Van der Moolen bepleit nog de verpachting

van eenigc stukken aan het Noorderstrand.
De heer Eltfers wil, gezien de klachten van de strand-

pachters over het gcheele strand een uitgeven van
pachtstrand voorloopig stopzetten. Hij denkt, dat daar-
door de belangen der strandpachters gediend zullen
worden.
Wethouder Slegers is er voor, om de meening van

de strandpachters in te winnen.
De voorzitter zegt toe, met deze opmerking rekening

te zullen houden.

Uitbreiding Muntmeters.
Door den directeur der Bedrijven, den heer Ccnsc,

was het voorstel gedaan, om uitbreiding te geven aan
het aantal muntmeters.
Deze uitbreiding werd beperkt door de verordening,

waarin was vastgelegd, dat geen muntmeters geplaatst
konden worden in huizen waarvan de huurwaarde meer
dan ƒ S per week bedroeg.
De heer Censc stelt voor, deze bepaling te laten ver-

vallen.

De Commissie van Bijstand gaat met dit voorstel
accoord en B. en W. hebben het overgenomen.
Men hoopt, dat het gasverbruik er door zal toene-

men. Bovendien hoopt men er door te bereiken, dat de
inning van de gelden gemakkelijker zal geschieden en
moeilijkheden bij de betaling van het gas worden voor-
komen.

Bedraagt de huurwaarde acht gulden per weck of
meer, dan zal de binnenleiding alsmede het plaatsen
van nieuwe aansluitingen voor kachels of fornuizen en
geysers komen voor rekening van den huurder of eige-

naar.
Bovendien zullen meerdere aansluitingen niet mogen

geschieden, voordat aan de muntmeter een veiligheids-
klep is aangebracht.
Deze plaatsing van muntmeters zal gelden voor nieu-

we woningen, die gebouwd worden.
Voor reeds bestaande pcrceelen zal de oude regeling

blijven gelden bij hoogere huurwaarde dan ƒ 8 omdat
de ombouw tot muntmeter te groot bedrag aan uitgaaf
zou vragen.
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen door de

raad aangenomen.

Groots Veïiing
BIJ MAKELAAR HENK LEISING, DINSDAG 8 MEI
BURG. ENGELBERTSTRAAT.

Hoek Gerkestraat.
Voorgesteld wordt met den heer Sieders een ruiling

van grond aan te gaan op de hoek van de dr. Gerke-
straat.

Deze ruiling is noodig geworden, omdat de Schoon-
heidscommissie bij de nieuwbouw daar als afsluiting

van het voortuintje een rond muurtje had voorgeschre-
ven .

De kosten van overdracht zullen voor rekening van
den eigenaar zijn.

Met aigemeene stemmen wordt het voorstel -aange-
nomen na een opmerking van den heer Van der Werff.

Retributie.

Het bestuur van de Middelbare Meisjesschool Het
Kopje te Bloemcndaal had het gemeentebestuur ver-

zocht een regeling te treffen voor het bezoeken van.

Zandvoortsche leerlingen aan die onderwijsinrichting.
Andere gemeenten b.v. Heemstede hadden dat ook

gedaan. Wat volgens de schoolgcldrcgcling een inwo-
ner van Heemstede minder betaalt, wordt tot een be-
drag van ./' 400 schoolgeld door de gemeente vergoed.
Heemstede rangschikt Het Kopje onder de retributie-

regeling, zooals die voor Lyceum geldt.

De Commissie voor M.Ó. adviseert niet gunstig op
dit verzoek. In de eerste plaats uit tinancicele overwe-
gingen en in de tweede plaats, omdat het niet wensche-
lijk geacht wordt, dat uitbreiding gegeven wordt aan
het vcrlecnen van. subsidies. Dit moet met het oog op
de ünantién tot het hoogst noodzakelijke beperkt blij-

ven. Ook is nog een bezwaar, dat bij het toestaan van
deze aanvrage meerdere onderwijsinrichtingen onder
gelijke voorwaarden eveneens aanspraken zouden kun-
nen laten gelden.

B. en W. hebben dit advies overgenomen en stellen

voor afwijzend op dit verzoek te beslissen.

Met algemeene stemmen wordt volgens het voorstel

van B. en W. besloten.

Vergoeding Schoolgeld.

Een inwoner van onze gemeente te Bentveld heeft
aan den raad verzocht een regeling te ontwerpen en
toe te passen, waardoor het financieel gemakkelijker
gemaakt wordt voor de ouders, hun kinderen de scho-
len voor V.H.O. te Haarlem te doen bezoeken.
Zooals ilc toestand nu is, dat de ouders de volle las-

ten dragen, acht aanvrager een onrecht\ aardige toe-

stand, niet in het belang van Zandvoort, om nieuwe
inwoners te trekken.

Een. redelijke oplossing te zoeken acht hij voor de
gemeente een groot belang.

VOOR 1ste KWALITEIT

RUND- EN VARKENSVLEESGH

naar de

Vleeschhouwerij D» Boon
VAN OSTADESTRAAT 1~~" -~"" ZANDVOORT

emo
PETROLEUM 8AST0ESTELLE

hebben den jarenlangen strijd tusschen petroleum, gas

en electriciteit glansrijk gewonnen en U kunt thans

voor enkele centen per dag Uw maaltijden gereed

krijgen.

Demon bespaart geld
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De Huismoeder is in dezen tijd gedwongen op haar gas-

en electriciteitsrekening te bezuinigen; de techniek
brengt uitkomst!

Beschermd voor namaak onder Nederlandsch patent
No. 23684 heeft zij een toestel uitgevonden, dat door
vernuftige constructie de petroleum geheel en al benut.

Deze methode, waardoor een intense hitte ontstaat,

verbruikt slechts 1 deel petroleum op 500 deelen lucht.

Vandaar zijn buitengewone spaarzaamheid.

Geen vergiftig gas, geen dure kolen noodig: petroleum
van enkele centen doet met minder moeite meer en
zelfstandig werk.

Demon bespaart tijd

Door den bijzonderen bouw van den veiligheids-schoor-

steen brandt dit toestel met steeds gelijke vlam, zonder

het te regelen.

Omdat de DEMON zonder pomp of douche brandt,

behoeft men er nimmer op te letten; onnavolgbaar in

het gebruik en grootst mogelijke veiligheid.Eenvoudig,

licht en sterk van bouw.

Demon bespaart werk
DEMON vergast gewone petroleum en brengt het, met
lucht gemengd, met een absoluut blauwe vlam tot vol-

komen verbranding.

Daarom, geen reuk, geen roet, geen walm: Uw keuken
blijft helder!

Aantrekkelijk en keurig afgewerkt in donkerblauw, ge-

polijst koperen reservoir, brandmantel graphiet af-

werking.

PT" 10 UUR
- KOKEN -
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OP 1 LITER
PETROLEUM

No. 145
Vierkant model m. 30" brander f 8,50

No. 144, rond model m. 30" brander f 5.25

No. 146, twee vierkante modellen aaneengebouwd f 17.00

No. 164, twee groote vierkante modellen aaneengebouwd f 24.50

No. 161, groot vierkant model (geschikt voor waschketels
met inhoud 30/40 L.) met 60" brander f 13.50

VRAAGT DEMONSTRATIE
zonder verplichting bij:
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IJZERHANDEL
alt estraat 11

1 TELEF. 335 M
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Goed nieuws
voor Dames over

Elastieken Kousen

Origin. gepatenteerd

Burson-Lastex
Onzichtbaar

Gewicht per paar 70 gram
Prijs per paar . . E 10.

—

Naadloos
Onzichtbaar onder de danste
kousen.
Past als Uw huid, rekt in twee
richtingen.
Geeft overal gelijken druk.
Geen maatwerk noodig.
Licht, koel. ventileerend, mas-
seerend.
Absolute verlichting.
Kan, moet zelfs gewasschen
worden.
Voor Dames en Heeren.

Burson-Lastex Kousen

L. BLAAUBOER
Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel. 192
Zandvoort

Parkeerterrein
(Herhaalde Inschrijving)

Inschrijvingen worden
ingewacht voor het pach-
ten van de exploitatie
van het

Parkeerterrein
bij hoteld'Orange
Voorwaarden ten Raad-
huize verkrijgbaar.

Brieven met opschrift „Par-
keerterrein" vóór 8 Mei '34

aan den Burgemeester van
Zandvoort.

ONDERTROUWD

:

JAC0B KEUR
en

ANNY VAN R00N
ZANDVOORT, 3 Mei 1934 -

Brugstraat 13
Jan Snijerplein 9

Huwelijks voltrekking Donderdag
17 Mei 1934.

Toekomstig adres Marrisstr. 39

GEVRAAGD een

NET MEISJE
voor vast. Volle kost plm. 16
jaar. Adres: Groote Krocht 35

TE HUUR GEVRAAGD voor
de maand Juni een

Klein vrij huisje of vrij»
ruime étage met keuken
Br.lett O. Daudeij 's Boekhandel
Heemstede

TE KOOP:

Heerenrijwiel
prima staat f 15.— H. Dames,
Jan Steenstraat 1

FLINK MEISJE
GEVRAAGD voor d. en n. per
15 Mei Adres : Mevr. Serphos,
Van Speijkstraat 9.

Daarbij dient de vrije keuze van sehool hooggehou-
den te worden, omdat dat een hoog bezit van het Ne-
dcrlandsche volk is en overneming in de regeling daar-
van ook geheel in overeenstemming is met de Onder-
wijswet.
De Commissie voor M.O. acht een voldoen aan het

verzoek niet gewenscht.
B. en W. nemen dit advies over en verwijzen naar

het afwijzend standpunt, reeds op 26 April j.1. inge-
nomen door de raad in meerderheid.
Met algemeene stemmen wordt dit advies door de

raad aangenomen.

Rondvraag.
De heer Van Rijnberk vraagt of de Bad Commissie

nog gekend zal worden in de benoeming van een derde
cassicre aan het Zuiderbad. Er heeft reeds een benoe-

ming plaats gehad, maar de aangestelde heeft zich te-

ruggetrokken.
De heer Van der Werff vraagt nog eens naar ver-

betering van de afrastering aan de Nieuwe Zeeboule-
vard, gronden de Erven Van Vliet en naar de banken
op de boulevard.
Wethouder Slegers deelt mede, dat het eerste punt

morgen in B. en W. besproken zal worden en dat de
banken spoedig geplaatst zullen worden.

IJzerhandel „CENTRUM"
BOUW'ARTIKELEN



Openbare Mooping
Notaris Mr. H. C. ITTMAN

te Haarlem za) op

Donderdag 24 Mei 1934
-des n.m, 2 uur in Café-Rest.
„Zomerlust" a.d. Kosterstr. te

Zandvoort in veiling .brengen

:

Een Heerenhuis met erf schuur
aan de Brederodestraat 21,

DUINZIIDE, groot 2 are
33 ca. eigen grond Bezichtiging

Dinsd. en Donderd. van 2—

4

uur. Te aanvaarden en betaling

30 Juni 1934. Inl. ten kantore
van gen notaris, Van Eeden-
straat 16, tel. 10493, Haarlem.

TE HUUR

:

Groote overdekte Schuur
Geschikt voor werkplaats en voor
fietsenstalling. Adres te vernemen
Sigarenmagazijn De Viersprong,
Groote Krocht 29

Gootsteen-bakken
Geglasuurd

f 1,50 per stuk

„De Witte Zwaan"
Brugstraat 1-17-19 — Tel. 464

TE KOOP

:

Bek! eed e Wieg
Pitriet s. g. a. nieuw, met bedje
en kussentje. Billijke prijs

VAN DER GEER Smedestr. 3

I

B. en W. roepen sollicitanten

•op voor de betrekking van

3e CASSIERE
aan het

„Zuiderbad"
als noodhulp.

Salaris f 4.— p. dag

of f 20.— per week.

Sollicitaties voor 8 MEI a.s, te

richten aan B. en W.

Voor direct GEVRAAGD:

MEISJE
voor dag of voor dag en nacht.
Adres : A. Kanis, Zeestraat 18

Laat Uw meubelen
vakkundig maken

en repareeren ! !

Stoelen bekleeden vanaf f 1.

—

Adres : KONING, Koningstr. 28
Zandvoort

GEVRAAGD BIJ J. VISSER
VAN OSTADESTRAAT 5a.

Flinke Mangelmeisjes
Aanmelding des avonds tusschen
7 en 8 uur.

GEVRAAGD :

NET MEISJE
voor dag of dag en nacht. Adres

:

P. Kerkman, Haltestraat 63

ZANDVOORT 1934

Notaris Mr. J.A.DE LA HAYZE
te Heemstede, zal op

Woensdag 23 Mei I934
n.m. 2 uur in Hotel „Zomer-
lust" a.d. Kosterstr. te Zand-
voort publiek verkoopen

:

Acht beneden- en bovenwo-
"woningen met schuurtjes, erven
«en tuinen te Zandvoort a d.

Dr. Gerkestr. nos. 40, 42, 44,

46, 48, 50, 52 en 54 alle zw.
«n rd. groot H.50 are. Te veilen

3.ïz. en gecombineerd. Elk ben.
huis bev. 4 kamers, badk. en
keuken, elk bovenh. 4 kamers,
baak., keuken en zolder. De perc.
54 zw. en 54 rd. zijn onverhuurd
liet perc. 40 zw. verhuurd voc:
f 7.50 p.w., de overige peic. voor
f 7.— p.w. Grondbel. totaal
f 426.98, straatbel. f 199.60
Aanv. na bet. vóór of op 4 Juli
a.s. Bez. Dinsd. en Donderdag
van 2 tot 4 uur.

GEVRAAGD

:

Elinke Jongen
plm. 16 jaar. Aanmelden Coö-
peratie „Aller Belang", op Maan-
dag a.s.

DEN NOTEEREN WIJ:
BLANKEN 10 K.G. 60 cent

BEVELANDERS 10 K.G. 70 cent

RED STAR 10 K.G. 70 cent

BONTEN 10 K.G. 80 cent

BLAUWEN 10 K.G. 80 cent

SP. BRAVO'S 10 K.G. 90 cent

DRIELINGEN 10 K.G. 65 cent

DUIN EIGENHEIMERS 10 K.G. 80 cent

DUINKRALEN 10 K.G. 100 cent

Hooren en bezorgen zonder prijsveriiooging v.a. 10 K.G.

YAN DEURSEN'S
AARDAPPELHANDEL

Kerkplein 8b - Telefoon 74 - Zandvoort

Haarlem - Telefoon 14245—15879

| Ze zijn er weer
De heerlijke BEVERWIJKSCHE I

Hf en BERGEN OP ZOOMSCHE X

| ASPERGES
|

IB Thans in ieders bereik. Prijzen per bos vanaf 25 et. ook per p. |

| KEMP'S FRUITHANDEL - Kerkstraat 28 - Telef. 152
(s Groote sorteering in Binnen- en Buitenlandsche Vruchten. ledere |

(§ dag Versche Aardbeien. Alles wordt aan huis bezorgd.
|

Hollandia Bioscoop
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Donderdag 10 Mei 8uur Populaire Voorstelling

de roman van twet

mehschen, wier liefde

voor elkaar, zóó eer

lijk, zóó ernstig en zó<

sterk is, dat zelfs eer

onafwendbaar nood

lot, hun sprankje hoof

voor de -oekomst nie

> *
Jtprmag te dooden.7

TE KOOP:

National Warmwatervoorraad
(Gas-Geyser)

pl.m. 100 Liter inhoud.

Sr. letter S. Drukkerij Timmer, Bloemendaal.

TE KOOP:

IJzerhandel „CENTRUM"
GELDKISTEN.

De heer Elffcrs vraagt nadere inlichtingen over punt
3 der agenda. Hij vraagt of het juist is, dat door B. en
W. bij het Zuiderbad is aangesteld J. Molenaar zonder
dat het advies van de Badcommissie is gevraagd.
Ook vraagt hij, of de benoeming geschied is bij lo-

ting en of daardoor de geschikste persoon is aangewe-
zen. Ook vraagt hij, of wethouder Molenaar zich geheel
afzijdig heeft gehouden en of het juist is, dat de mec-
ning van den directuer van het Zuiderbad in deze niet
rs gevraagd.

Hij vraagt, of het mogelijk is, de benoeming onge-
daan te maken.
De Voorzitter wil deze vragen vrij uitvoerig beant-

woorden. De benoeming heeft inderdaad bij loting
plaats gehad.
Geen enkele onwettige handeling heeft daarbij plaats

gehad. De benoeming is op volmaakt wettige wijze ge-
schied. Hij verklaart uitdrukkelijk, dat B. en W. niet
bereid zijn, deze benoeming terug te nemen.

B. en W. vonden het beter, zich niet te bepalen tot
de enkele persoon, door de Bad Commissie voorgesteld
maar een openbare oproep te doen.

Niet minder dan 110 personen hadden zich voor de
bedoelde functie aangemeld. Uit dit aantal is een acht-
tal gekozen, waarbij door het lot beslist is.

Na een pertinente vraag van den heer Elffers ver-
klaart de voorzitter, dat Wethouder Molenaar zich

zelfs geheel afzijdig heeft gehouden bij deze benoeming
Ook acht hij de nu aangewezen persoon geschikt om
het belang van de gemeente te dienen.
Wethouder Slcgers zou gaarne willen, dat zaken als

deze wat objectief bekeken werden. Dan zouden vra-
gen als deze nu zeker niet gedaan worden.
De heer Van Rijnbcrk meent, dat van de regelmaat

is afgeweken en dat hier iets zeer onrcgclmatigs is ge-
beurd.

blij had verwacht, dat adviezen bij Bad Commissie
en directeur waren ingewonnen, zooals dat gebruikelijk
is in zulke gevallen.
De heer Slegcrs heeft volgens den heer Van Rijnbcrk

zich vroeger anders uitgelaten over de geschiktheid van
den nu benoemde.
De heer Elffers verklaart, dat de naam in deze kwes-

tie bij hem geen invloed heeft gehad. De persoon in

kwestie heeft zich doen kennen als een tegenstander
van de bouw van het Zuiderbad en dat er reeds onaan-
genaamheden zijn met den directeur van het Zuider-
bad.
Daarna wordt de vergadering door den Voorzitter

gesloten.

GA DINSDAG 8 MEI NAAR DE

Groote Veiling
VAN MAKELAAR HENK LEISING

MEIFEEST.
Onder groote belangstelling heeft de Zandvoortsche

afdeeling van de S.D.A.P. in Monopolc de 1 Meidag
gevierd.

's Middags werden de kinderen door een prettig en
afwisselend programma op gezellige wijze tot feest-

vieren gebracht.
Films en wat de heer Van Rijnberk vertelde, het

werd een groot succes bij de feestgestemdc jeugd.
Traetatics en versnaperingen droegen daartoe ook

veel bij.

Deze middag, die onder leiding stond van de S.D.
Vrouwenclub is een succes geworden, dank zij de uit-

stekende leiding, die vijfhonderd kinderen wist te be-
heerschen.
Toch was het slechts een voorbereiding voor het

groote succes van de feestavond, die 's avonds gegeven
werd in dezelfde zaal.

Weer was de zaal tot de laatste plaats bezet, maar
nu met ouderen.
De heer Van der Moolcn leidde deze avond. De feest-

rede werd uitgesproken door den heer Ed. Polak. Deze
zette voor een aandachtig luisterend gehoor de groote
betcekenis van. de dag van 1 Mei en de feestviering op
die dag uiteen.

In een gloedvolle slotrede wekte spreker op, de so-

ciale rechten van de democratie tegen eiken aanval te

verdedigen en daarom een krachtige actie van de socia-

listische idee te steunen.
Het strijdtooneel: Wording uit Amsterdam gaf in

spreekkoren en door declamatie van strijdliederen een
nieuwe propagandavocring, die een groot succes werd.
Tot slot een woord van den heer Van der Moolcn en

een krachtige opwekking.

IJzerhandel „CENTRUM"
BORSTELWERK.

EEN EIKENHOUTEN BUFFET MET SPIEGELS,
TOONBANK, SPOELBAK EN BIERKRAAN.
Zeer geschikt voor Café of strandtent. Spotkoopje.

L. TEN BROEKE — ZEESTRAAT 22

HEROPENING DAMES MODE ZAAK.
Heden wordt de reeds zoo bekende Dames Mode

Zaak Zeestraat 64 weder geopend. Met de aanvang van
het nieuwe seizoen heeft de heer Vclmans een geheel

nieuwe collectie Dames Strand-, Middag- en avond Ja-

ponnen ingekocht tegen uiterst lage prijzen. Dit is iets

wat tegenwoordig een woordje meespreekt en van de
kwaliteit en coupe kunt U zich zelf overtuigen door
eens een kijkje te gaan nemen. Zie verder de adverten-
tie in dit blad.

ALLEEN HIER
Mantels vanaf 6 gulden

Zomer japonnen en avond toiletten

vanaf 5 gulden tot Pinksteren

ZEESTRAAT 37 - gesloten huis
Ook Zondag's
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Wij hebben ons wagenpark weer met drie RI1MKO
Taxis uitgebreid; om aan de groote aanvraag
van dit populaire vervoermiddel te kunnen voldoen,

Gelijkertijd hebben wij

de tarieven verlaagd*
Dorpsritten . f 0.25

Naar Bentveld f 0.50

Aerdenhout f 0.60

O verveen f 0.-80

Haarlem f 0.90

Heemstede f 0.90

Bloemend, f 0.90

Amsterdam f2.80

Wachten per uur f 0.80

Groote ritten

per K.M. 4y2 et

Voorkomen . . 5 et

Trouwen per wagen
f 2.—

Wij kunnen dus nu weer
aan de aanvraag vol-
doen, tegen tarieven
goedkooper dan trein
en tram.

Rijdt daarom steeds
met RIIMKO-TAX

Goedkoop, Comfort., Veilig.

BEKWAME CHAUFFEURS

ATTENTIE ! ! ! Vanaf de
Pinksterdagen standplaats
bij het INIoorderbad.

Oranjestraat (filiaal Burgem* Engelbertsstraat)

KO
Telefoon 224

DAT KAN DE HEER KIEFER ALLEEN!
In Monopole is Woensdagavond een bijzondere feest-

avond gehouden.
De heer Kiefer" had alle besturen van de vereenigin-

gen, die voor hun uitvoeringen van de Monopolezaal
gebruik maken, aan het eind van het seizoen een feest-

avond aangeboden.
Het is een avond geworden, die klonk als een klok.

Zoo'n avond tot een succesavond te maken, is bij den
heer Kiefer in goede handen.

Als men bedenkt, dat meer dan twintig Zandvoort-
sche vereenigingen van de Monopolezaal gebruik ma-
ken, dan kan men wel zoo begrijpen, dat het aan stem-
ming niet ontbrak.
Maar wat een waarde kan zoo'n avond niet hebben

voor het Zandvoortsche Vcreenigingsleven in het al-

gemeen, als men elkaar zoo onderling leert kennen op
vriendschappelijke wijze, clkaars prestaties leert waar-
deeren, elkaar begrijpen.
De heer Kiefer was een gulle, hartelijke gastheer en

zoo is deze avond uitstekend geslaagd.

Op prettige wijze opende de heer Kiefer met een
woord van welkom tot allen.

Bijzonder vermelden we het eerste optreden van het

Bad Orkest onder leiding van den heer Prof. Felix Ro-
bert Mendelssohn.

HOUDT DINSDAG 8 MEI VRIJ VOOR DE

Groote VeHistgi
VAN MAKELAAR HENK LEISING

Dit orkest geeft nu reeds, hoewel nog maar heel kort
samengesteld, de beste verwachtingen voor de toe-

komst.
De heer Kiefer werd gehuldigd voor zijn onderne-

mingsgeest en onvermoeibaren werkijver. Namens de
vereenigingen werd hem door den heer Hendriks een
sehrijfbureau aangeboden. De heer Dhooge voegde daar
een bureaulamp bij.

Een gezellig bal onder leiding van den heer Stol vorm-
de het slot van deze goed geslaagde avond.
Burgemeester Van Alphen was ook op deze avond

aanwezig.

pepot Strijbes v.h. van Andel

VRIESZOUT, IJSPOEDER enz.

tegen scherp concurreerende
prijzen. Weer geregeld voor-
radig bij

R. ëi G E M -ESGH
Rozennobelstraat 18 - Telefoon 237

CONCERT O.H. MANNENKOOR.
Met onverminderde kracht blijft het Mannenkoor

van O.H. de Zandvoortsche belangstelling trekken.
Dat bewees de dicht bezette zaal van Groot Badhuis,

toen het Mannenkoor daar Maandag een concertavond
gaf.

Natuurlijk kwam daarbij met willen steunen van het
goede doel, want het batig saldo van deze avond zou
strekken tot versterking van de kasmiddelen van het
t.b.c. fonds van O.H.

Bij de opening richtte de heer T. Koper, voorzitter
van het Mannenkoor zich met dankbare woorden tot
de gasten van deze avond.
Gezamenlijk werd staande door de geheele zaal ge-

zongen ons oude volkslied, het Wilhelmus.
Een woord van dankbare herinnering wijdde de heer

T. Koper aan wijlen H.M. de Koningin Moeder, als

zijnde de eerste van ons geheele volk, die steeds haar
beste zorgen aan de t.b.c. bestrijding wijdde.
Het Mannenkoor gaf voor het eerst een concert on-

der leiding van den nieuwen directeur, den heer Karel
Böhnc.
Het waren oude bekenden, die ten gehoore gebracht

werden, maar daardoor viel des te meer in 't oog, hoe
glansrijk zwakke plaatsen thans glad gepolitoerd wa-
ren. Bijzonder viel ons dat op bij Bede van Olman.

Bij het Geuzcnvendel op de thuismarsch van Roeske
mankeerde nog wel het een en ander.
Het Kinderkoor, thans ook onder leiding van den

heer Bóhne, verwierf met de keurige uitvoering van
haar nummers weer een storm van applaus. Vooral:
Heien van Nico van der Linden en: De koeien en de
ganzen van den zelfden componist hadden een reus-
achtig succes te boeken.

Solisten waren mevr. Laguna—Del Valle, piano en
Lody Laguna, viool.

Melden wij nog dat de heer Kerkhoven de piano-
begeleiding op uitstekende wijze verzorgde.
De schitterende vertolking van beiden werd met ap-

plaus en bloemen beloond.
Tot slot dankte de heer Koper den heer Böhnc na-

mens het koor voor zijn goede leiding en werd onder
begeleiding van de Zandvoortsche Visschers en de

leiding van den heer du Mée een gezellig bal georgani-
seerd. Een bal, dat zoo gezellig was, dat het heel erg
laat werd voor men aan scheiden dacht.
Burgemeester Van Alphen en mevr. Van Alphen ga-

ven, door bij de uitvoering aanwezig te zijn, blijk van
hun belangstelling.

ZANDVOORTSCHE MUZIEKKAPEL.
Er was een goede belangstelling voor de feestavond

van de Zandvoortsche Muziekkapel die in Centraal
werd gegeven.
Het doel van deze feestavond was, het fonds te ver-

sterken, waaruit het aanschaffen van nieuwe instru-

menten bekostigd zal worden.
Mag het financieelc voordeel niet dadelijk zoo groot

zijn geworden, dat men. direct de beschikking kreeg
over vlottende geldmiddelen, niet vergeten mag wor-
den, dat zulke avonden weer eens de aandacht op de
Zandvoortsche Muziekkapel concentrecrcn. En dat

heeft door de waardeering, die er noodwendig het ge-

volg van moet zijn, ook een groote waarde, al kan die

niet dadelijk in klinkende munt worden omgezet.

De voorzitter, de heer P. Schaap opende met een kern-
achtig woord dat door de bijzondere wijze van zeggen
altijd zoo direct in slaat bij zijn toehoorders.
De uitvoering van de verschillende nummers bewees.

hoe de uitstekende leiding Van den heer De Vries in
nuttig effect wordt omgezet.
Vooral: de Parade van de houten 'soldaatj es was een

sucesnummer en verwierf een enthousiast applaus.
Willy Derby bracht als conferencier en humorist

afwisseling in 't programma. Willy Derby is een goede
bekende op Zandvoort en hij had ook nu weer een echt
Zandvoorts succes te boeken.
De Zandvoortsche Mond Accordeon club gaf een

paar staaltjes van haar kunnen, die zeer gewaardeerd
werden door de aardige en vlotte wijze van uitvoering.
Een dansje onder leiding van den heer F. du Mée

vormde het slot van deze goedgeslaagde en gezellige
avond.

INBOEDELVEILING.
Ten overstaan van deurwaarder Erbrink zal Dinsdag

8 Mei een Complete inboedel geveild worden.
Maandag Kijkdag van 10—4 uur Burg. Engelberts-

straat, Makelaar Henk Leising.

NIEUWE RIJWIELZAAK.
De Groote Krocht heeft er een zaak bijgekregen en

wel in Rijwielen, onderdeden etc. Tevens is er een Ie
klas Reparatie inrichting aan verbonden.
De heer Schuilenburg die alles tegen stadsprijzen ver-

koopt zal zeker in zijn doel slagen om voor iedere beurs
iets te hebben.

KINDERKOOR „ZANGLUST"
Jacob Hamel's Kinderkoor zal Zaterdag 12 Mei zijn

eerste concert geven met het nieuwe kinderkoor Zang-
lust.

Veel behoeven wij eigenlijk niet te vermelden, want
de heer Hamel is geen onbekende op Zandvoort en
ieder die Radio in huis heeft, en dat zijn er niet weinig,
zullen dikwijls zijn talenten bewonderd hebben hoe of
hij met de kinderen omgaat en weet tot stand te bren-
gen .

Dus Zaterdag 12 Mei in Monopole valt er weer te-

genieten en zijn de gekozen versjes aller aardigst die
op het progrmma staan.
Melden wij nog dat welwillend medewerken Mevrt

Grethe Weynschenk-Hogenbirk, sopraan, den heer Bo-
ris Lensky, viool en de heer Jac. Hamel Jr. Piano.
Het beloofd dus een mooie avond te worden.

•••••©••©••fi

KERKMAN'S IJSBAR
Zeestraat hoek Haltestraat
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDEKHOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Tekf. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Het verhuurbordje*

't Begint al met Januari, als de donkerste dagen van
de Kersttijd voorbij zijn.

Eerst schuchter, maar na de eerste verschijnen er

al spoedig meer. Sneeuwklokjes hebben wc de witte
verhuurbordjes wel eens genoemd.
Want is het niet als de lcntcboden, die hun bengelen-

de bloempjes vaak door de snecuwlaag boren?
Geeft het verhuurbordje geen uiting aan de blije ver-

wachting, dan, als nog stormvlagcn gieren en het vaak
ruwe weer alle gedachten aan zomertijden nog verre

houdt?
Wat al hoop, wat al verlangen schuilt er niet achter

die aankondiging. Dat eenvoudige witte papiertje, zoo
voordeelig mogelijk daar geplaatst, waar verwacht
wordt, dat het de meeste directe aandacht zal trekken.
Wat ziet het er in witte reinheid onschuldig uit en

toch, hoeveel zorg, hoeveel groote zorgen gaan niet

achter dat kleine stuksken schuil.

Verborgen voor hen, die alleen de voorkant zien.

Maar bekend bij ieder, die zich ook moet laten dwingen
door .zoo'n verhuurpapier.
En is dat niet ieder op Zandvoort?
Want we weten wel, dat er enkele uitzonderingen

zijn, maar die uitzonderingen zijn. zoo enkel, dat ze op
de vingers uitgeteld kunnen worden.

Ieder is slachtoffer van dat dwingende witte strook-

je, ieder is slachtoffer van de verhuurzicktc, die op
Zandvoort elk seizoen weer opnieuw epidemisch wordt.

De eerste verschijnselen openbaren zich in het be-

ginstadium, als de eerste witte vlekken der sneeuw-
klokjes achter de raamglazen zich gaan afteckenen.

Het hoogtepunt van de koorts wordt bereikt, als de
groote tijd der vacantie onder straling van zomerzonne-
warmte tot op enkele weken, enkele dagen na gena-

derd is.

Want Zandvoort heeft zich enorm uitgebreid en elke

woning wil woon aan gasten bieden.

Dus.
Want de verhuuromstandigheden hebben zich in de
loop der tijden heel erg veranderd.
We hebben het van hooren zeggen, dat de tijd nog

niet zoo heel ver achter ons van heden ligt, waarin de
voornaamste personen hun badtijd doorbrachten in de
eenvoudige visscherswoningen.
In de woningen, die nu tot oud Zandvoort gerekend

worden.
Dat was in de tijd, toen dr. Gêrke en anderen de

grondleggers waren van de badplaats, zooals die zich

uit het eenvoudige visschersdorpje ontwikkeld heeft

tot het moderne badoord van heden.
Nog eens, die tijd, dat een schoongeboende visch-

mand een zitplaats was om uit te rusten na een strand-

Gevaarlijke principe-kwesties*

Toen Minister Verschuur in het najaar van 1933 een
aantal maatregelen toezegde in het belang van den
Middenstand, kwam er ontspanning in die kringen, en
hoopte men, door inlossing van deze beloften op ver-

zachting van de groote nooden, welke ongetwijfeld ook
in den Middenstand heerschen.
Deze toezeggingen golden: bescherming van de ta-

baks-banderolle, regeling van het uitverkoopswezen,
wettelijke beteugeling van het cadeaustelsel, crediet-

verleening aan daarvoor in aanmerking komende mid-
denstandsbedrijven en herziening (verruiming) der Wet
op de Winkelsluiting.

Slechts twee der vijf beloften werden inmiddels na-
gekomen: de bescherming der tabaksbanderolle, en de
crisiscredietverleening. Het is merkwaardig, dat de Mi-
nister van Financiën, Mr. Oud de stoot tot deze maat-
regelen gaf: de hulp voor de tabaksindustrie kwam van
zijn Departement, een hulp even doelmatig als krachtig,

terwijl de credietsteun tot stand kwam, nadat de voor-
bereiding van Economische zaken overgeheveld werd
naar Financiën.
Inmiddels moest Minister Verschuur om gezondheids-
redenen aftreden, en werd de Premier, Minister Colijn,

Minister ad-interim van Economische Zaken.
De heer Verschuur had gaarne gezien, dat vóór 1

'Januari 1934 de verruiming der Winkelsluiting tot stand
gekomen was. Doch een lang-gerekt afdeelingsonder-
zoek, dat veel op obstructie leek, maakte dit onmoge-
lijk. En niet zoodra Minister Verschuur was heenge-
gaan, maakte de heer Colijn bekend, dat van hem geen
medewerking i.z. een verruiming van vcrkoop-gelegen-
heid te verwachten was, omdat hij en de zijnen zich
principieel niet konden vereenigen met een verkoop-
verruiming op Zondag. Hij voerde het punt van de
Kamcragenda af.

Dr. Vos, die reeds eerder een initiatief-voorstel tot
herziening der Winkelsluitingswet teruggenomen had,
in verband met Minister Vcrschuur's toezegging, deed
dit voorstel opnieuw, doch het werd door de Tweede
Kamer verworpen met 53 tegen 40 stemmen (rechts te-

gen links). Dat de Protestant-Christelijke groepen te-

gen stemden, kunnen we begrijpen, maar dat de Katho-
lieke afgevaardigden met hen meegingen ,komt ons
vreemd voor.
Immers de Katholieke middenstand heeft geen enkel

principieel bezwaar tegen openstelling der winkels op

Advertcntiën van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ,/' 0.30. Hij abonnement
speciaal tarief, ingezonden mededee-
lingcn op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel.

wandeling, die tijd kennen wc alleen van hooren zeg-

gen.
Maar wel weten we te tijd, dat in de eerste weken

van Januari, uiterlijk Februari al verhuurd werd voor
het seizoen.
Oi laten wc liever alleen zeggen: verhuurd.
Want op voor-seizoen is men alleen gaan rekenen,

teen in de oorlogsjaren het toeven in eigen land nood-
zakelijk gemaakt werd.
Wel sprak men een dertigtal jaren terug van een na-

seizoen. Dat was de tijd, dat vooral gerekend werd op
de Duitschers. Dat was de tijd, dat Zandvoort nog een
directe treinverbinding had met Duitschland.
Nog zien we voor ons, hoe die Duitschc trein met

witte sneeuwkappen hier ons station binnenkwam, liet

was de witte wintcrwol, die bij een sneeuwval in Mid-
den Duitschland op de Hollandsche wagens van de
Zandvoortsche express was neergestrooid.
Onze Zandvoortsche express is verdwenen en nu kan

er zelfs geen motorwagen op overschieten.
Maar het verhuren dan.
Wie in Februari niet verhuurd had, mocht zich wer-

kelijk wel ongerust maken.
Wat werd er door buurtgenootcn acht gegeven op

het verhuurbordje. Wat werd er gesproken en wat
werd er besproken, telkens en telkens weer als er ver-

andering in de straat kwam door het verdwijnen van:

te huur.
Kom daar nu eens om.
Neen, v/c bedoelen niet dat bespreken en bepraten,

die buurtbelangstelling voor het verhuurbordje, zelfs

niet belangstelling, die nog verder gaat.

Het zal wel, zoolang Zandvoort baddorp blijft, on-
afscheidelijk verbonden blijven aan het: te huur.

Neen, wc hadden onze aandacht werkelijk alleen ge-

vestigd op de gasten, die in de verhuurperiode „in-

woners" van Zandvoort zijn.

De tijden veranderen steeds en daarmede ook de
menschen.

Maar we weten het. FIct leven wordt steeds onrus-
tiger en daardoor-ook de-menschen.
Vroeger was een huurder van twee, drie, vier maan-

den geen zeldzaamheid. Integendeel ,het was haast een
gewoonte.
Tegenwoordig?
Niet alleen de tijdsomstandigheden hebben daarbij

invloed uitgeoefend. Er zijn nog tal van andere facto-

ren. Maar een feit is het, dat algemeen genomen geen
lange periode is tusschen het verhuurmoment en de
komst van de gasten.
De verhuurtijden zijn ook korter. Hetzij, dat hierbij

financieele invloeden werken, hetzij dat de onrust en
de treklust, vergemakkelijkt door het moderne vervoer-
middel de auto, invloed uitoefenen.
Geven de groote hotels in de gunstig gelegen plaatsen

Zondag, en juist van deze zijde is mede groote aan-
drang op de Regeering uitgeoefend tot herziening der
Winkelsluitingswet.
Wij achten het onjuist, dat een groote minderheid

(Anti-revolutionairen en Christelijk Historischen) hun
wil op legt aan een groote meerderheid, te meer nog,
daar door de Zondagssluiting de middenstanders be-
langrijk in hun verdiensten benadeeld worden.
Er wordt gevaarlijk spel met den Middenstand ge-

speeld. Het gaat niet aan, een zoo belangrijke en groote
groep der bevolking steeds maar weer met een kluitje
in het riet te sturen.
De ontevredenheid neemt dan ook hand over hand

toe; overduidelijke symptonen demonstreeren dit da-
gelijks. Middenstanders zijn over het algemeen geen
burgers, die zich makkelijk naar extreme richtingen
over laten halen, noch zich tot extreme daden laten ver-
leiden, maar aan alle geduld komt een einde.
De bestuuren der grootste bonden( de neutrale) Ko-

ninklijke Nederlandsche Middenstandsbond en de R.
K. Middenstandsbond worden gevormd door bezadig-
de menschen, die alle pogingen in het werk stellen, hun
menschen in toom te houden. Als echter de Rcgecring
doof blijft voor hun steeds dringender roep, dan zou
het wel eens kunnen zijn, dat de' Middenstand —• men
houde het oog gericht op Duitschland — een richting
insloeg, welke allerminst door de Regeering gewenscht
wordt.

Colijn vormde na de verkiezingen in 1933 'n „crisis"-
kabinet, samengesteld uit mannen van links en rechts.
Dit was goed gezien: hij moest over een overtuigende
werk-meerderheid kunnen beschikken, om ons land
over een zee van moeilijkheden heen te helpen.

Daarvoor was noodig, dat partij-principes werden
over boord gezet voor het groote algemeene principe:
de redding van het vaderland.
Dat dit standpunt voor sommige Ministers ernstige

konsekwenties meebracht, is reeds bewezen: wij her-
inneren aan de ernstige aanvallen, waaraan een Minis-
ter Marchant — ook uit eigen kringen — bloot stond,
bij zijn onderwijs-sanecring. En de toekomst zal bewij-
zen, hoc de Vrijzinnig Democratische Bond zich onder
dit experiment zal houden.
Want de andere V.D.-er in het Kabinet, Minister

Oud, heeft als beheerder der Staats Financiën even-
eens een zeer ondankbare taak. Het creëcren van
steeds weer nieuwe belastingen, met daartegenover het
aanbrengen van ingrijpende bezuinigingen, is inder-
daad geen populair werk.

binnenslands daar geen bewijs van, waaruit ook wij

wat kunnen opsteken?
Vandaag geen gast of een enkele, morgen vol en

enkele dagen later weer leeg. Vooral het weer is een
bclant/rijke factor daarbij.

Maar al die factoren, waarvan we er slechts enkele
even aanstippen, al die factoren die voor daar gelden,
ze hebben ook invloed op ons badleven.voor zooverre
dat beheerscht wordt door het: te huur.
Met dat al wordt de strijd niet gemakkelijker.
Zeggen we dat met opzet? Neen, dat niet, maar nu

het er staat, nu laten we het staan, zonder er meer
over te willen zeggen.
Zandvoort grooter, maar ook, meer gelegenheid om

gasten te herbergen
Een geluk is daarbij, dat het in zomertijd toeven op

een badplaats een gewoonte is geworden.
Kon het niet voor drie maanden, twee maanden, een

maand, dan. stelt men zich met enkele weken tevreden.
Dan wordt het een passen en meten,al zullen zij,

die reeds vroeg vaste plannen hadden, natuurlijk ook
wel zorgen, dat ze vroeg zijn om hun keuze te bepalen
op dat, wat het meest aan de eischen, die gesteld wor-
den, beantwoord.
En nu komen we aan de achterzijde van het huur-

bordje. Nu komen wc aan de kant, die van buiten af
niet door de hurende badgasten wordt gezien zoo
dadelijk.
Nu komen we aan dat, wat in heel Zandvoort span-

ning brengt. Aan de eischen.
Nu zouden we willen schrijven over de zorgen, de

inspanning, de moeiten die overal en overal op Zand-
voort zich verschuilen achter dat: te huur.
Hoc de uiterste krachten worden ingespannen, hoe

alles gedaan wordt, wat maar kan en vaak nog meer
dan dat, om de bezitneming van wat elders eigen huis
heet te bevorderen.
Zoo was het onze bedoeling, nu we weer, als telken-

male in andere jaren, getroffen werden door dat
honderdvoudige: te huur.
Maar was dat ook het doel na het neerzetten van

het opschrift, al schrijvende zijn we van besluit ver-
anderd.
Want het seizoen regeert immers Zandvoort?.
Ondervindt niet ieder, wat dat bctcckcnt: te huur.
De een meer, de ander minder misschien, maar zij,

die niet een reeks van wisselende emoties meemaken
zoodra ze hun te huur hebben geslagen, het zullen er
slechts enkelen zijn volgens onze overtuiging.
Neen, laten we niet over het bekende, over dat, wat

ieder en ieder mee moet maken, met letters gaan
redeneeren.
Wc laten dat rusten, omdat we de overtuiging heb-

ben, hoe ieder zelf dit in een rustig oogenblik beter kan
overdenken, dan wij hier schrijven.

En het getuigt wel van hoogstaande nationaliteits-
begrippen, dat genoemde Ministers, met terzijde-stel-
ling van alle andere bij-belangen, dat zij hun benoe-
mingen aanvaard hebben.
Hetzelfde geldt voor een Minister Kalff, die straks

co-ördinatie van het Verkeerswezen in de Kamer zal
hebben te verdedigen, een wets-ontwerp, waarin het
particuliere vervoer een geduchte knauw zal krijgen,
en dat eveneens veel verzet zal uitlokken.
Daarom is het te betreuren, dat Minister Colijn zich'

i.z. de Winkelsluiting op een star principieel standpunt
blijft stellen, vooral met het voorbeeld van zijn mede-
ministers voor oogen. Als die tooncn te willen geven
en nemen, mag de Minister-President zeker niet ach-
terblijven. Conflicten in de Regeering kunnen wc aller-

minst hebben, nog minder een geschokt vertrouwen in
haar beleid.

Onvoorzichtig was de (A.R.) Minister de Wilde te
Zwolle, waar hij in een redevoering zich minder vrien-
delijk over de Liberalen uitliet in verband met het
Radio-vraagstuk.
Een Minister in de eerste plaats moet weten, wat hij

zeggen en zwijgen moet.
Nu heeft mijnheer de Wilde openlijk zijn spijt be-

tuigt in een onderhoud met het Haagsche correspon-
dentie Bureau, en toegegeven, dat hij zich heeft laten
verleiden tot uitlatingen, welke hij in zijn kwaliteit als

Minister, zeker niet had behooren te bezigen, waartoe
volgens zijn zeggen, geen enkele aanleiding bestond.
Want de harmonie in het Kabinet is en was steeds
voortreffelijk. Het gebeurde spijt hem, meer dan hij

zeggen kan, vooral met het oog op Minister Kalff, die
door alle Ministers op hoogen prijs wordt gesteld en
dien hij zelf rekent tot degenen, met wien hij hartelijk
kan samenwerken. Hij vertrouwt dan ook. dat, na deze
verklaring, de politieke verhoudingen, die goed waren,
voortaan goed zullen blijven.

Wij nemen gaarne acte van deze verklaring welke
naar wij aan willen nemen, gemeend is.

Doch dan hebben de R.K. Ministers in dit kabinet
ook hun zuiver a.r. principes niet qóute que qöute door
te drijven.

Getroosten hun mede-regeerders zich groote opoffe-
ringen, dan hebben zij zich daarnaar te richten, en
geen principe-, ,reitcrei" te bedrijven, die tot gevaarlijke
konsekwenties kunnen leiden. Het landsbelang gaat
boven het belang van het a.r. deel der bevolking, dat:

nog ver in de minderheid is!

Nadruk verboden.



Btoonnwasscherij „Hollandia" Zandvoort
Overhemden. .

Stijve Boorden

Slappe Boorden

Witte Jassen

. 20 et

. 7 et

. 5 et

25-35 et

J. H- G. WEENINK TELEF* 287

Gemangelde-, \ persopmaak en geheel m
x-—

:

opgemaakte wasch» :— : |j
Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten JU

Als wc nog en enkele regel aan dat te huur willen
ficM.ii dan /al het zijn, om waurdcoring te vragen voor
de Zandvcortsche energie, die ook door dat te huur
op ons baddorp getoond wordt.
Hen energie, die hcusch niet licht te tellen vult. Vooral
niet 'in deze tijden.

Misschien valt het moeilijk in deze natte en koude
dagen die aan den Pinkster vooraf liaan, maar laat ons
innig hopen en wensehen, dat stralende zomerzonn.'
die energie loont.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Ineke, dochter van F. W. Diemer en W.

Lonnce.
GEHUWD: L. .1. van Norde en A. van der Kruk.;

Jb. Kerkman en P. Draijer.
ONDERTROUWD: C. Molenaar en A. M. Prcuss.
OVERLEDEN: I \. Meijer, oud 73 jaren: I. M. Viveen

oud 72 jaren.

GEVESTIGDE PERSONEN:
F. C. van der Vliet van Amsterdam Rcgcntesseweg 9.

C. J. Vlocmans van Ginnckcn en Ba vel Gr. Krocht" 20.

H. W. S. Zielschat van Amsterdam Kostverlorenstr. 13.

G. P. kroonsberg van Haarlem Dr. Gerkestraat 36a.
N. Hekster van Amsterdam Stationsplein 7.

J. M. van den Cramcr van A'dam Dr. Gerkestraat 51.
•I. M. Schmidt van Amsterdam Dr. Gerkestraat 99rood

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van i tot en met 12 Mei werden 36 kuip-

en 349 douchebaden genomen.

— Op 23 Mei 1934 zullen de heeren Tr. Volkers en
Van der Pool, leden van de districtscommissie der
Necl. Boom- en Bloemkweekerij Centrale van 10— 12
en van 2—4 uur zitting houden in café „Van Oucls He-
meltje"' te Bloemendaal tot het geven van inlichtingen
in verband met het invullen van het formulier voor" de
registratie Bloemisterij 1933.

COMITÉ „FLORA"
De uitdceling der bestelde Schoolplantjes zal ge-

schieden op Donderdag a.s. 24 Mei des namiddags van
half 4 tot 5 uur.
Evenals vorige jaren heeft de uitreiking — behoudens
goedkeuring van B. en W. — plaats op de speelplaats
der Gemeente bewaarschool aan de Heerenstraat.

R FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Woord).

Beveeit zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

UIT HOOGER SFEREN.
De K.L.M, profiteert op gunstige wijze van hen, die

lust hebben het hooger te zoeken.
In 1933 steeg het aantal vervoerde passagiers tot

40.917, wat, vergeleken met 1932 bijna een verdubbeling
betcekent.
Het goederen vervoer nam met de helft toe.
Nieuwe toestellen voor Indié zijn in aanbouw. De

kruissnelheid daarvan zal 225 K.M. per uur bedragen.
De verbinding met Zeeland bleek bijzonder gunstige
resultaten te geven. Van deze lijn wordt. vooral gebruik
gemaakt door hen, die hun weekend op een der Zecuw-
schc badplaatsen doorbrengen, ook al zijn die dorpjes
in winterrust.

EEN VREEMDE VISCH IN 'T NET.
Een visschersvaartuig uit Ostcndc heeft in de Noord-
zee met haar want een kanon naar boven gehaald.

In elk geval een minder gevaarlijke vangst dan een
mijn, die nog veelvuldig in de Noordzee drijvende wor-
den aangetroffen.

LUXE TAXI-BEDRIJF GARAGE Z.V.T. Gr.Krocht 20
Het van ouds bekende pand van den heer C. van de

Geer aan. de Groote Krocht is in andere handen over-
gegaan en in goede handen ook, daar de nieuwe eige-

naar rcecis een jarenlange ervaring heeft.

De eigenaar van Z.V.T. was zoo vriendelijk ons alle

inlichtingen te geven en ons het geheel nieuwe bedrijf

te laten zien.

De zaak is dan ook goed aangepakt, voor het Taxi-
bedrijf zagen wij een groot aantal juweeltjes van 6 cyl.

Opeis staan met de nieuwste vindingen zooals onaihan-
kelijk geveerde wielen en stabilisator.

Verder voor de Luxe Auto Verhuur stonden er ver-

schillende typen wagens voor de -\ erhuur zonder chauf-

feur, waaronder Cabriolets, Coupé en Sedan etc.

De chauffeurs aan de zaak verbonden zijn zeer be-

trouwbaar en geroutineerd en zullen gestoken zijn in

eenvoudige uniforms.
Alles bij elkaar genomen zal het een genot zijn in een

van de wagens een ritje te maken.
De afd. Rijwielen gaf een groote keuze te zien van de

bekende Gazellc-rijwieliabriek. waar de nieuwe eige-

naar trots op mag zijn en wensehen hem dan ook verder
veel succes toe.

Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie en
ïeck'me in dit blad.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR*
OIMGEMEUB. ÊN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantie op elk
gebied. Inlicthingen kosteloos.

E. SPOELDER
Heerenkapper
HALTESTRAAT 14

Het adres voor vakkundig
knippen en scheren.

Zaterdags voor Heeren den
geheelen dag knippen

Kinderen tot 4 uur.

2de PINKSTERDAG tot

12 UUR GEOPEND

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter' en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor liet inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

f REFORM HUIS §
ga GEZ. BOODÉ - Paradijsweg 17 ,*&

H TELEFOON 214 2

REURIK S

VOEDINGSMIDDELEN

EXTRA AANBIEDING
Wij verkoopen nog eenige Fauteuil-

stellen tegen abnormalen lage

prijs. 4STQELEN,2FAUTEU!LS
(Losraamzitting met veeren en

bekleed met EVloquetten) voor

f 27.50

Dit zijn de laatsten, wij hebben
niet meer.

Behangerij en Stoïfeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

LIEN DEIJERS KOMT NAAR ZANDVOORT.
Licn Deijers komt naar Zandvoort.
't Is waar, wel alleen op 't witte doek van de Hollan-

dia Bioscoop, maar ze is er dan toch weer in de Ufa-
rilm: Lachende erfgenamen.
Elk jaar komt deze Ufa-ster, die steeds toeneemt in

helderheid en glans aan de bewogen hemel van het
film-firmament, haar vacantictijd op ons abddorp door-
brengen.
De omgeving van hotel Deijers staat dan in het mid-

delpunt van de belangstelling.
Want altijd zijn er dan bijzondere gebeurtenissen, die

de aandacht tot zich trekken.
Natuurlijk is Lien Deijers dan het middelpunt van

die bijzondere gebeurtenis en dus ook van de aandacht.
't Is dan een tijd, dat Lien Deijers alles beheerscht.
't Is een aanhoudend knipperen van de kiektoestel-

len. De filmrollen draaien 's morgens, 's middags en
's avonds. Krantenmenschcn benutten deze extra vul-
ling van hunne kolommen.
Hoc ze lacht, hoe ze wandelt, hoc ze haar strandrit

maakt, hoe ze auto rijdt ,kortom, het is Lien Deijers
voor en Lien Deijers na.
Hoe ze zich beweegt tusschen de Zandvoortsche

jeugd en hoe ze speelt met de kleuters aan het strand,
die in het zand graven of hun bouwwerken stellen.

Van dat laatste waren we heel toevallig eens getuige,
toen Lien Deijers aan de spiedende oogen van de re-

clamcdraak ontsnapt was en ze zich zelf mocht zijn en
zichzelf kon zijn.

We zagen toen in haar dat fijne, wat zelfs de grootste
en hoogste roem haar niet had ontnomen.
Het spontane, dat Lien Deijers bijzonder kenmerkte,

toen ze nog heel aan het begin van haar moeilijke loop-
baan stond.
Het heerlijk ongekunstelde, dat haar zoo bijzonder

typeerde en waardoor zij stormenderhand de harten
van jong Zandvoort heeft veroverd.
Jong Zandvoort, dat gelokt door het bijzonder ge-

heimzinnige van filmroem, met het eerlijke kinderoog
in Lien Deijers toch vooral zag de naast hen staande
spcelmakkcr.
Behalve dan, dat we Lien Deijers, de beroemde Ufa-

ster, tot onze dorpsgenooten rekenen is het vooral haar
overwinning op de jongeren, die haar zoo populair
heeft gemaakt.
Ze vervult als Gina Stumm de hoofdrol in: De lachen-

de erfgenaam.

ne Wascii
EN

Fijn Strijkiniichting ,.DE LELIE"

ALLEEN

HALTESTRAAT 58 ZANDVOORT

Het is een lint, dat een vroolijke erfenisgeschicdenis

in beeld brengt en dus het publiek wel zal vermaken
door de malle situaties, die er in vastgelegd zijn.

Het tweede hoofdnummer is: Het signaal in de storm..

brengt ons het avontuurlijke van het zeemansleven
in de Caraïbische zee.

Het romantische van het zeeleven heeft wel speciaal

een goede vertolker gevonden in Georg Bancroft.

Vermelden we nog, dat deze beide hoofdnummers
door den heer Koper geplaatst zijn op het programma
van de populaire filmavond, die Zaterdagavond, 19 Mei
in de Hollandia Bioscoop gegeven wordt.
Dat wil dus zeggen, dat Zaterdagavond de populaire

prijzen gelden. Een extra gelegenheid, waarvan gaarne

gebruik gemaakt zal worden door velen.

PHOENIX.
Op verzoek van het Bestuur herinneren wij onze le-

zers nog even aan de Jaarvergadering van de Toonecl-

verecniging „Phoenix" welke Donderdagavond 24 dezer

des avonds half negen in de groote zaal van Monopole
zal worden gehouden.
Het Bestuur wil gaarne dat ook de dames belangstel-

ling voor deze vergadering toonen zullen, en is dan de

agenda afgewerkt dan zal er nog gelegenheid zijn voor

een dansje.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 19 Mei 7.32 8.02 3.09 3.27

Zondag' 20 Mei 8.24 8.40 3.5/ 4.20

Maandag 21 Mei 9.10 9.30 4.33 o.06

Dinsdag 22 Mei 10.10 10.44 5.35 6.06

Woensdag 23 Mei 11.18 11.50 6.40 /.13

Donderdag 24 Mei —— 12.24 < .45 8.20

Vrijdag 25 Mei 12.48 1.12 8.42 9.09

Zaterdag 26 Mei 1.33 1.59 9.2/ 9M
Zondag 27 Mei 2.21 2.48 10.16 10.4a

|®|1@]|©|[®11®J1@11@J1®11®

VOOR

EN
O & SÊ © f @ 88

m

1 EiSENHARDT - Stationsplein 5 1
isiiisisiiiiaiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiigiiii



i

m

Zandvoort's Weekblad Zaterd

DAMES! HIER ELDÏKS NIEUWE PRIJSNOTEERING!
GROOTE AFSLAG VET BLANK KALFSVLEESCH

!

KALFSVLEESCH
Karbonadc. per pond
Poulct, per pond
Gehakt, per pond
Lappen, per pond
Rolladc. per pond
Ribstuk, per pond
Borst (gevuld, per pond
Fricandeau W en
Oesters
Blinde Vink
Schnitzel
Lever
Nieren
1 Tcrscncn
Pooten, per stuk
Zwezerik, per stuk
Vet, per pond

VARKEWSVLEESCH
Doorregen Lappen, per pond
Karbonadc Schouder
Karbonadc Haas
Karbonadc Rib
Magere Lappen
Rolladc
Fricandeau
Filet

50 et
H)
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TUINSPADEN

KINDERKOOR „ZANGLUST".
Het Zandvoortschc Kinderkoor Zanglust directeur

de heer Jaeob Hamel, heeft in Monopole haar uitvoe-
ring gegeven.
Als we even terugdenken aan de bewogen tijden van

de/e winter, tijtien, die ook invloeden op het koor ge-

had moeten hebben en aan de korte tijd van het be-
staan — het koor werd opgericht 19 Januari '34 —
dan zijn alle factoren aanwezig, om van een goed ge-

slaagd concert te gewagen.
1 Tet programma gat' enkele bekende zangnummers.
Deze herhaling geschiedde op speciaal verzoek. Een

bewijs, dat het Kinderkoor Zanglust deelt in de groote
belangstelling, die op Zandvoort voor de zangkunst be-
staat.

Dan waren er enkele nummers op het programma
voor de solisten mevr. Grethe Wcynsehenk—Hogen-
birk, sopraan en de heer Boris Lensky, viool.

De avond werd geopend door een kort van mevr.
Koper—Beekhuis. Maar mocht de rede al kort zijn, het
was' een woord vol geestdrift en opwekking. Iien bewijs
van het meeleven met het wel en wee van Zanglust
door de ouders, dat de beste waarborg en voor krach-
tige en sterke ontwikkeling in zich houdt,
en sterke ontwikkeling in zich houdt.
Krachtig en sterk door het bewijs van samenwerking

tusschen groot en klein, waarvan mevr. Koper—Beek-
huis zoo eerlijk en oprecht getuigde.

liet was voor het koor een groote eer den Meer en
Mevr. Van Alphen met de beide kinderen onder hun
gasten te mogen rekenen.

Mevr. Grethe Wcynsehenk—Hogenbirk beschikte
over een mooi sopraangeluid dat in de zaal van Mono-
pole glashelder tot de luisteraars kwam.
Vooral haar: Portrait van Chaminadc met viool en

pianobegeleiding verwierf een levendig applaus, dat in

alle opzichten verdiend was.
Boris Lensky is als vioolvirtuoos zoo beroemd, dat

zijn naam op een programma daaraan een bijzondere
waarde verleent.
Maar het beste van het beste, dat hij ons deze avond

bracht was wel: Heksen Czardas, een bezielend stuk,

waarvan hij zelf de schepper is.

Bijzonder werd ook zijn extra nummre, de Serenade
van Macovoki toegejuicht.
Het Kinderkoor had ook een buitengewoon goede

avond, en werd er uitstekend gezongen en had alles een
ordelijk verloop.

Alleen zouden Wc de Zandvoortschc jongens eens
willen opwekken, om de gelederen van hun makkers in
Zanglust te komen versterken. De meisjesstemmen wa-
ren nu in sommige gevallen te sterk in de meerderheid.
Bijzonder werd ook zijn eytra nummer, de Serenade

ding van Jac. Hamel .Ir.

Bijzonder werd ook zijn extra nummer, de Serenade
Den Hertog, waar de muzikale illustratie verzorgd werd
doormej. Loes Schocnmann en Jac. Hamel Jr.

De heer Hamel had aan het slot een dankbare hulde
in ontvangst te nemen van de enthousiaste gasten.
Mevr. Koper—Beekhuis sprak daarbij het slotwoord

en overhandigde een fraaie fruitmand als meer tastbaar
bewijs van dankbaarheid. Aan mevr. Wcynsehenk

—

Hogenbirk werden bloemen aangeboden terwijl mej.
Loes Schocnmann een doos bonbons als dankbaarheids-
offer werd aangeboden.
Tot slot was er op het gladde dansvlak van Mono-

pole een gezellig bal onder leiding van den heer J. Stol.

HET ZANDVOORTSCIÏE BADORKEST.
Het Zandvoortschc Badorkest onder leiding van dr.

Fclix Mcndelssohn zal zich Woensdag 23 Mei in Mono-
pole laten hooren.
Het eerste optreden van dat orkest in Monopole is

een succes geweest.
Zij, die tot deskundig oordeelen bevoegd waren, spra-
ken hun beste critiek uit. Een critiek, die zeer gunstig
was en in alle opzichten van een groot vertrouwen in
de toekomst getuigde.
Immers, bij het eerste optreden in Monopole was het

gezelschap nog maar heel kort samengesteld en nog
niet ingestudeerd.
Toch toonde de leider, dr. Felix Mendelssohn als

leider toen reeds, dat Zandvoort in dit Badorkest een
gezelschap zal krijgen, waardoor het in de muziek-
wereld een vooraanstaande plaats zal innemen.
Door het Badorkest onder leiding van dr. Mendels-

sohn zal Zandvoort zich op dit gebeid een eervolle
plaats kunnen bezetten naast haar sterkste en voor-
naamste medcdingsters.

Bij een tweede concert zal het goede vertrouwen van
de critiek op steviger wijze door de feiten bevestigd
worden.
Zonder twijfel zijn de goede accenten, die toen reeds

de waarde van het Zandvoortsche Badorkest stempel-
den tot volledige accoorden, ontwikkeld, nu de samen-
stellende dcelcn van het orkest meer vertrouwd met
elkaar zijn geraakt wat het samenspel betreft.

Zandvoort kan dan ook Woensdagavond in Mono-
pole een zeer bijzondere avond van Kunst verwachten.
Een avond, die aller belangstelling verdient.
I Iet programma wijst dat uit, de naam Mendelssohn

Bartholdy is daarvoor een waarborg en de solisten Co
van Driel en Gcrhard Wegner garandeeren dat extra
nog eens volkomen.
We plaatsen daarom gaarne een opwekking, om voor-

al deze concertavond in Monopole niet te verzuimen.
Men steunt daarmede een pogen, dat voor onze gc-

heele badplaats verstrekkende gevolgen kan hebben.
Een pogen, dat door den heer Kicter op een zoo uitne-
mende v>ijze wordt gesteund, dat dit concert daar door
alleen reeds de aandacht verdient van ieder, die mee
wil helpen om Zandvoort vooruit te brengen in de rij

van Nederlandsche badplaatsen, in de rij van die bad-
plaatsen, waar de Kunst hoog gehouden wordt.

OOK DAAR.
Met \cel enthousiasme is te Lonnekcr het open-

luchttheater geopend.
Met doel is, om Twcntsche sagen zoo om te werken,

dat ze \ oor vertooning in het openluchttheater geschikt
zijn, om daardoor dan de volksontwikkeling te dienen.
Mer onze herinnering nog verseh in het geheugen,

wenschen \\ e toch die enthousiasten daar in Lonnekcr
van harte een slagen van hun pogen.
Het mooie is zeker nu reeds, dat dit Twcntsche open-

luchttheater tot stand is gekomen door de arbeid van
de cursisten van de werkloozen cursussen.

Z. V. T.
TELEFOON 18

Z. V. T.
TELEFOON 18

LUXE TAXI
GROOTE KROCHT 20

BEDRIJF
— ZANDVOORT

GAZELLE
RIJWIELEN

VERHUUR MET
EN ZONDER
CHAUFFEUR

CABRIOLET COUPé
SEDANS.

TROUW-, ROUW-
en TOERRIJDEN.

6 CYL. OPELS MET ONAFHANKELIJK GEVEERDE WIELEN.

Henk Schuilenburg
Groote Krocht 13 - 't wonder van Zandvoort

Rijwielen en Onderdeden tegen prijzen uit Amsterdam
lste klas Repartie-inrichting

Goedkoope prijzen. —

-

Vlugge bediening.

Laat Uw rijwiel door ons opknappen en U staat ver-

baasd. Zegt het voort! — Zegt het voort !

jjiir "mik

PAEPER &DERLAGEN
TELEF. 340 - ZANDVOORT

Dag en nacht GEOPEND
zoowel voor wagens^als reparatie.

* TAXFS
DORP .... f 0.30

HAARLEM . . f 1.00

AMSTERDAM . f 3.00

-. i

- ^3

Nieuwe Wagens
„Continental"- en „Vaux"-hall

Groote 6-7-persoons Auto's
met! Bekwame Chauffeurs

S PECI AAL VOO R :

ENLAHDSCHE REIZEN

REPARATIES
door vakkundige mechaniciens

RUIME STALLING
desgewenscht met onderhoud en voorbrengen

^m
, mr

Wie niet adverteert, wordt

NOORD EN ZUID OPENING.
Dat het seizoen een aanvang heeft genomen is over-

al te bespeuren.
Gaat men langs de Noord-Boulevard dan ziet men

reeds in de verte de groote entréepoorten opgesteld,
die toegang geven tot het „Noorderbad".
De poorten voorzien van vlaggen en geschilderd in

de Zandvoortschc kleuren roepen als 't ware een wel-
kom toe.

Men zal er dan ook geen spijt van hebben eens een
bezoek aan het „Noorderbad" te gaan brengen. Alles
wat maar gedaan kon worden om het de a.s. gasten zoo
prettig mogelijk te maken is gedaan.
Er zal geconcerteerd worden, dans muziek zal er zijn

en wel door het beroemde Dans- en Stemmingsorkest
van Hans Wiek.
Ook voor de kinderen is gezorgd en zal er beide Pink-

sterdagen een Poppenkast en goochelen zijn.

Voor de zwemlustigen is het zwembassin in gereed-
heid, gebracht, kortom alles is gereed om de zomergas-
ten te ontvangen.

Komt men nu aan de Zuid Boulevard en is men moe
van het wandelen dan is er een prachtgelegenheid om
van de vermoeienis te bekomen.
Lunchroom „Populair" v.h. Rest. Driehuizen biedt U

t'lle cemiort aan. Terras met pracht gezicht op zee,
goede consumptie tegen matige prijzen en een gezellig
strijkje.

Zoo is er nog een reeks op te noemen maar 't zou
te eentonig worden, alleen dit nog, het seizoen is ge-
opend en wc hopen dat het een goed seizoen mag zijn.

ErEN COSTUUM.
k

daHn alle opzichtenAPis?
Wy levera2 het U

J- A* F. ZORN Jr.
Dames- en Heerenkleermaker,

KERKPLEIN 8a - TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichitng.
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Dorp f 0.25 Haarlem f 0.90 Amsterdam £ 2.90 Voorkomen £ 0.05

Steeds TE KOOP GEVRAAGD:
Meubelen, zolderop-
ruimingen enz. enz.
Overal te ombieden. DE WITTE
ZWAAN, Brugstraat 1-17-19
Telef. 464.

TE HUUR:

Strandwagens
DE WITTE ZWAAN, Brug-
straat 1-17-19 Telef. 464

Krijgt U gasten ! Huur dan Uw
Ledikanten, Bedden,
Meubelen, enz. enz. bij

DE WITTE ZWAAN, Brug-
straat 1-17-19, Telefoon 464.

GEVRAAGD

FLINKE DIENSTBODE
v. d. en n., in kl. gez., v. direct

of 1 Juni. v. g. g. v. Dr. Smit-
straat 10, Zandvoo:t.

Te Huur:
drie BOVENWONINGEN bev.

4 kamers, keuken, badkamer,
groote zolder, f 7.50 per week.

Twee BENEDENWONINGEN
bev. 4 kamers, keuken, badka-
tner, f 7.50 per week.

Te bevr. Makelaar W. PAAP
Woningbureau Zeestraat 14.

GEVRAAGD

EEN MEISJE
voor de morgenuren en Vrijdags
dengeheelen dag. LeeftijJ boven
15 jaar. Adres: Hugo de Groot-
straat 23.

TE KOOP wegens plaatsgebrek

een zeer mooie zwarte

DuitschePIANO
Burg. Engelbertsstraat 32.

ONGEMEUB. te huur gevraagd

KLEIN HUISJE
(Zomerhuisje) ook ber. als huis-

iewaarder. Br. m. prijs en om-
schr. No. 252 Bur. Zandvoort's
Weekblad.

VOOR

jne V§
hebben wij deze week een zeer voordeelige
aanbieding.

2 ons Schouderham 25 et

1 ons Schouderham en 1 ons Tongeworst 25 et

1 ons Schouderham en 1 ons Plokworst 25 et

1 ons Schouderham en 1 ons Kips Leverworst . . 25 et

1 ons gerookte Rib en 1 ons Boterhamworst .... 25 et

1
/= pond Boterhamworst 20 et

Prima Gouda Volvctte Kaas, per pond 34 et

Edammer Kaas, per pond 28 et

Lcidschc Kaas, per pond 25 et

Comestibleshandel ) G* NIJHUIS
GROOTE KROCHT 32 — TEL. 370

Hooren en bezorgen zonder prïjsverhooging.

GERTENBACH'S DRUKKERIJ

DRUKWERKEN OP ELK GEBIED

ADVERTENTIE'S VOOR ALLE BLADEN
ACHTERWEG NO. 1 — TELEFOON NO. 135

JJzerhaniSeB „Gentrum"
GIETERS

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 265

„Noorderbad
J!

^^^^ Zee- en Zonnebad
Café *** Dancing

Huisvrouwen LEEST
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Zandvoort's Weekblad Tweede Blad Zaterdai

Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 19 Mei - 8.15 uur
POPULAIRE VOORSTELLING
2 HOOFDNUMMERS! 2 GROOTE SCHLAGERS!
Als 1ste De groote Superfilm:

met de Hollandsche filmster LIEN DEIJERS. Verder
HEINZ RUHMANN, IDA WüST e.a. - Een amusante
film, waarbij U zich kostelijk zult amuseeren.

Als 2de Hoofdnummer: GEORGE BANCROFT in

Een spannend forsch en realistisch drama van de zee.

TOEGANG BOVEN DE VEERTIEN JAAR.

Populaire Entreeprijzen 25 en 45 et* pL beL

Woensdag 23 Mei - BJB uur
wederom Populaire Voorstellin

Opvoering v. een nieuw programma. 2 Hoofdnummers.
Als eerste:

met WOLF ABRACH RETTY, CONRAD VEIDT,
MADY CRISTIANS, OTTO WALBURG.
Een zeldzaam boeiend filmwerk.

Als tweede hoofdnummer:

Sensatie, Liefde, Humor. Een sensatïoneele comedie
van liefde en misdaad in en om een filmstudio.

GEEN TOEGANG ONDER DE VEERTIEN JAAR

Populaire Entreeprijzen 25 en 45 et* pL bel.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISEWHARDT, Stationsplein.
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LmQNOPOLE" - Zandvoort 1
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Stationsplein 11 Telefoon 40

m
m

m Zaterdag 19Meia.s^ - ?&av. 8 uur p
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i rttol

met medewerking van tal van
— artisten. —m

m
m
K] Als bijzondere attractie:

19
m

e IIJ.-Ptijsnswedstr
(rondvlucht boven Amsterdam)

GRATiS PARKEEREN ~Wm
m

m
m »

DOOR
Boter- en Kaashandel «AMSTERDAM"

OOSTERPARKSTRAAT No. 66 - ZAIMDVOORT

HET BESTE VOOR DE LAAGSTE PRIJS.

^saasE^ssfflass^ss^ss^aa

Voor de Feestdagen zijn wij ruim gesorteerd.
Zie de lage prijzen en kwaliteit in:

PIET PAAPS VISCHHAL
Levende en gekookte Kreeften.
Holl. Zalm, p.p ./ 1.25

Cïckocldc Zalm, p.p 60 et

1 leilbot, per pond ,, 0.65
Tarbot, alle maten, p.p. . . „ 0.45
Tongen alle maten, p.p. . . ,, 0.50

Griet.per pond van 20 et tot ,, 0.35
Tongschar, per pond .... „ 0.40
Kabeljauw, per pond 0.25 en „ 0.30

Leng, moot of staart, p.p. „ 0.20

Bakschol, per pond „0.15
Handschol, per pond 0.25 en „ 0.30

Snijsehol, per pond ,, 0.40
Levende Aal en Paling, p.p. va. 0.40
1 ieden-niddag een groote partij
Gerookte Paling, p.p. vanaf „ 0.90
Gestoomde Makreel, Ponen, Schar-
ren per pond , 0.30
Prima Schotsche Koelhuis-

1 Iaring, per stuk .... „ 0.08
CJer. Zalm en Kirt per ons „ 0.45

Alles machinaal gesneden.
Vcrsch gepelde en gekookte Gar-
nalen.

ALLEEN

PIET PAAP - Haltestraat 61 ~ TeleL 141
GROOTSTE BEDRIJF TER PLAATSE.

N*V» De moderne
Decoratie (i*o»)

SPUIT-INRICHTSIMG
Laurierstraat 24—26
AMSTERDAM-C.
Artistiek ; Decoratie- B
en Schilderwerken; (|

Spuit- en politoerwerk

op elk gebied.

Inlichtingen bij Dir:

S* Alexeenko
Prins Mauritslaan 122

O verveen, telf. 15740

TE KOOP :

2 Strandstoelen
Adres : Dr. Gerkestraat 54boven

GEVRAAGD:

Flink Dagmeisje
zelfstandig kunnende werken.
Dr. Gerkestraat 6

Van 15 Juli tot 31 Aug. of Aug
te huur gevraagd VRIJ HUIS.
1 zit-, 4 slaapk. en keuken. Br.

met prijs ond. no. D.L. 1327,

Alg. Adv, bur. A. de la Mar Azn
A'dam. C.

Te huur gevraagd 15 Juli tot

15 Aug. Gemeub. Zit- en 3 slaap-

kamers, met gebruik van keuken
Br. m. prijs ond. no. D.K. 1326

Alg. Adv. Bur. A. de la Mar Azn
A'dam. C.

WONINGRUIL
Fam. m. 2 kind. in 't Gooi

Landhuisje bew. wenscht

14 d. in Aug. ruil m. dito

te Zandvoort. Br. no. 147 boekh.

fa. R. Los Bussum

BIEDT ZICH AAN

:

Nette Juffrouw
voor de huishouding en Buffet.

Brieven ond. no, 251 bur. Zand-
voort's Weekblad

GEVRAAGD

:

Net Kindermeisje
Aanmelden: Manufacturenmag.
DE WAAG, Haltestraat 40

Koken en Verwarmen
met

REUANCE b.d.
Brandt als 'n gascomfoor!

PETROLEUM IN GASVORM.
VOLKOMEN VEILIG.

GEEN VOORVERWARMING.
GEEN POMPEN - ASBEST PIT.

TEMPERATUUR REGELBAAR.
Vraag prospectus aan Uw leverancier, of bij

N.V. BECHT & DYSERINCK ^
AMSTERDAM, Keizersgracht 745, Tel. 35618-32864

HALTESTRAAT 11

RELIANCE STELLEN
steeds in voorraad.

I Vlams f II. 25. 2 Vlams f 19.50

Openbare Verkoop

Notaris Mr. H. C. ITTMAN
te Haarlem zal op

Donderdag 24 Mei I934

des n.m. 2 uur in Café-Rest.

„Zomerlust" a.d. Kosterstr. te

Zandvoort in veiling brengen

:

Een Heerenhuis met erf schuur

aan de Brederodestraat 21,

DUINZIJDE, groot 2 are

33 ca. eigen grond Bezichtiging

Dinsd. en Donderd. van 2— 4
uur. Te aanvaarden en betaling

30 Juni 1934. Hypotheek beschik-

baar. Inl. ten kantore van gen.

Notaris, Van Eedenstraat 16,

tel. 10493, Haarlem.

PINKSTERDAGEN.
Laten wc maar dadelijk beginnen met een eerlijke be-

kentenis.
Deze bekentenis, dat het ons aan moed ontbreekt,

om een enthousiast artikel over Zandvoort onder de
a.s. Pinksterdagen te beginnen.
Wat hadden we gaarne eens het goede en mooie dat

Zandvoort toch heeft eens extra naar voren gebracht
bij zoo'n extra gelegenheid als deze seizoenopening van
1934 bij de Pinksterdagen biedt.

Want Zandvoort heett heel veel moois, Zandvoort
bezit heel veel, wat andere zustcrplaatsen langs de
Noordzee haar kunnen benijden.
Wij willen daarbij heelt maal niet wegdoezelen, dat

er ook gebreken zijn, hinderlijke gebreken, die vaak
remmend en storend ook het badplaats!e\en beïnvloe-
den.
We voelen ons inwoner van Zandvoort genoeg, om

ook daarvoor alle belangstellende aandacht te hebben.
We voelen ons niet als zoovelcn ,dic vreemdeling zijn

en vreemdeling blijven en dan alleen oog hebben voor
die tekortkomingen.
Daarom juist hadden we zoo gaarne de/e gelegen-

heid, de gelegenheid van de Pinkstersei/oenopening als

een extra gelegenheid benut .om het aoede, het mooie
dat ons zeedorp als badplaats biedt, nu eens naar vo-

ren te brengen, bekeken door onze Zandvoortsehc bril.

Zoonis onze eerlijke bekentenis reeds in het begin
was. we durven niet.

Bij de buldervlagcn , die nu over de rumoerige zee

komen aanstormen! bij de neerplassende stortbuien, die

met kilkoude droppels zand en strand hard hameren,
onder de zwaarte der zwarte wolkenbanken, die ons

de koesterende warmte van het Meizonnetje onder-

scheppen en naast de zwarte wintervriend, die in deze
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Theater „Centraal"
Telefoon 458 - Stationsplein - Zandvoort

ZONDAG 20 MEI - 8 uur

MAANDAG 21 MEI - 8 uur

DE BEIDE PINKSTERDAGEN

DANSORKEST

onder leiding van ENGEL PAAP

Ps^isnsk Qostmumptê&
& prgj^&ÜM -

IETS FIJNS op de Boterham

met de PINKSTERDAGEN
DAN NAAR

VAN KOL
OSSENTONG per ons . 25 cent

SPECIALE AAN BIEDING:

2-pds. Blik heele fijne Doperwtjes voor slechts 38 et.

En voor de KINDEREN

1 groote Zandschep GRATIS
bij aankoop van 2 pakjes

Heerlijke Pudding a X2>\2 et*

NU naar . . .

STATIONSSTRAAT 6 - TELEF* 159
Dagelijks hooren en bezorgen zonder prijsverhooging

dagen zijn hoogtijdviering rekt, als is het dan met nauw
merkbare tcekencn van leven, naast dat al durven wc
niet.

Wel zouden we het nog durven ondernemen, als we
wisten, dat we over enkele dagen uitgelachen werden.

Uitgelachen, omdat ons pessimisme, dat trots alle

hoopvolle verwachting toch in ons enthousiasme zou
doorschemeren, zoo geheel en al ongegrond was ge-

weest.
We bedoelen, dat we gaarne geheel en al ongelijk

zouden willen hebben met de donkere vooruitzichten,
die ons nu onder deze weersgesteldheid bezwaren.

Ja, als we wisten ,dat alles in tegenstelling zou zijn,

met wat we nu — gezien de weerskansen — moeten
vreezen Ja, dan zouden we nog gaarne voor het num-
mer van Zandvoort's Weekblad ,dat bij deze extra
editie op Vrijdagavond verschijnt, nu nog, hoewel het
reeds Donderdagavond is, onze verwachting neerpen-
nen. Onze verwachting, gebaseerd op het resultaat van
de overal in ons baddorp getoonde energie.
Wij voor ons gclooven stellig, dat er door samenwer-

king veel meer en veel betere resultaten zouden te ver-
krijgen zijn.

Maar dat doet aan het feit, zooals het nu is, niets af.'

En dat feit is, dat Zandvoort, geheel Zandvoort, alle

krachten heeft ingespannen om bij de seizocnopening
op de Pinksterdagen geheel gereed te zijn. Gereed,
om voor den gast en den vreemdeling ook in. Pinkster-
plunje te kunnen verschijnen.
Om gegevens voor ons eerst gedacht artikel te ver-

zamelen, hebben we zoo hier en daar eens rondgekeken
de laatste weken.
En we zijn overtuigd, gezien de werkijver overal

op ons baddorp en in het groot en in het klein getoond
om Zandvoort seizoenklaar te maken, dat Zandvoort
zich mag laten zien.

Dat Zandvoort in dat opzicht een gunstige, zeer gun-
stige plaats inneemt boven haar andere zeezusters aan
de Hollandsche kust.

Maar tevens hebben we naast zien ook gehoord. En
daardoor weten we, dat door de bcdrijfsuitkomsten der
laatste jaren, door de uitkomst van het seizoenbedrijf
in het algemeen, bij velen die energie een wanhopige
krachtsinspanning is geweest.
Dat door velen het onmogelijke, het bijna onmoge-

lijke is gedaan met de hoop op de zomer van 1934.

En Pinksterdagen, zonnige, warme Pinksterdagen,
feestdagen als ze zijn kunnen, ze vermogen naast finan-

tieclc steun, ook vooral een sterkende moreele invloed
te hebben

Zie, naast al het andere, is het de dreiging van het
ontbreken daarvan, dat ons in de vooruitzichten van
de komende dagen bezwaart.

Geldelijk verlies kan geleden, kan vergoed worden.
Maar in enkele dagen kan in het innerlijk leven van
ons baddorp zooveel vernietigd worden, dat jaren van
wederopbouw en vertrouwenssterking noodig heeft.

Wat ook komt, de Zanctvoortcrs zijn van. een taai

ras en zullen volhouden.
Ja, dat weten we wel. Ons bezwaar geldt dan ook

niet de lengte van de weg, maar de weg waarlangs om
tot het doel te geraken.
Maar bij al die sombere gedachten is er een kans.
Vaak hebben de weerproteten het bij het verkeerde

eind. Ze kunnen zich zelts nu wel in Usheiligen ver-

gissen.
Laten we hopen. Laten we altijd bedenken, dat Za-

terdagavond nog stonnvlaag ol' regenbui ons kan teis-

teren en dat Zondagmorgen het zonnetje over een vre-

dig en rustig duin en zeegebied in volle heerlijkheid

haar stralen kan doen sprankelen.
Ja, heerlijke zonnige zomcrwarmte met stovend zaïvj

en blakend strand.
Ja, zoo moge het zijn en dan: allen gelukkige Pink-

sterdagen op Zandvoort.

m
m
m
m
m
m
m

m

®
LEESBIBLIOTHEEK 1

DE HUISVLIJT
A- M. Aleven

HALTESTRAAT 65
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Benoodigdheden voor Huisvlijt ffl

Pitriet H
Raffia in verschillende kleuren. [©]
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„MONOPOLE" - Zandvoort

WOENSDAG 23 MEI 1934, - 's av. 8 uur

Buitengewoon Concert
van het

Bad-Orkest - Zandvoort

Rflendelssohn- Bartholdy -Orkest

Dirigent:

PROF. FELIX ROBERT MENDELSSOHN
Solisten: CO VAN DRIEL, Concertmeester

„ WERNERGERHARD.Solo-Cellist

PT PRIJZEN: F 0.75 EN F 0.50 *9Q
in voorverkoop MONOPOtE-ZANDVOORT en bij het

Secretariaat van het M.B.O. Amsterdam, Volkerakstr. 22

Plaatsbespreking dagelijksch Telefonisch Zandvoort 40
I

Iets nieuws op 't gebied van haarverzorging

Een houdbaar kapsel
kunt U bekomen door een nieuwe vinding,

zoodat Uw haar bestand is tegen wind en
zeedampen. Na het onduleeren of watergolven
wordt Uw haar gelieerd. Dus voor een
houdbaar kapsel voortaan LIEEREN,
dit kost slechts 25 et EXTRA.
ONZE PERMANENT VOOR f 4.50
(geheel compleet) IS EEN SUCCES !

Speciaal vertrouwd adres voor: haarverven,
blondeeren, massage, manicuren, etc.

APARTE SALON voor HEEREN

Maison „GERRITS"
ZEESTRAAT 30 - TE LEF. 348

DANCING IN CENTRAAL.
Gedurende de Pinksterdagen houdt de Hollandia

Bioscoop haar deuren gesloten.
Maar Centraal opent ze weer en op zomersche wijze,

om toegang te geven tot de dancing.
De gezellige zaal van Centraal, het nieuwe dansvlak

en het rustige zitje, deze verandering van programma
zal op de danslustigen ongetwijfeld een groote aantrek-
kingskracht uitoefenen, te meer, daar de muziek door
een uitstekend orkest wordt verzorgd.

NOG EEN POPULAIRE FILMAVOND.
Hoewel de feest en seizoendagen zoo gemakkelijk aan-
leiding zouden kunnen geven om van programma te
veranderen, blijft de directie van de Hollandia Bios-
coop haar goede gewoonte trouw, om op Woensdag een
populaire filmavond te organiseeren.
De tweede dan, die we in- dit nummer van Zandvoort's
Weekblad kunnen aankondigen.
Het programma voor Woensdag 23 Mei geeft wel,

wat men speciaal op populaire filmavonden verlangt.
De zwartehuzaar is een Ufalint; waaraan de beste

artisten als Goetzke en Veidt hunne medewerking heb-
ben verleend.
De zwarte huzaar brengt ons terug in de Napoleon-

tijd.

De macht van Napoleon drukt zwaar en overal heb-
ben worstelingen plaats, om aan die druk te ontkomen.
En te midden van dat ruwe geweld ontbloeit een

liefde.

Want liefde vraagt immers niet naar tijd of omstan-
digheden, noch naar moeilijkheden.

In dit filmlint zijn tal van gevaarlijke moeilijkheden,
die de spanning niet weinig verhoogen.
En als die spanning het hoogste moment heeft be-

riekt wordt de oplossing, reeds ontstaan door de val
van Napoleon, voltooid door echte vriendentrouw.
Haast zouden we zeggen filmtrouw, maar daarover

moet ieder eigen meening maar volgen na De zwarte
huzaar zelf gezien te hebben.

Groote Bluf, het tweede hoofdnummer, is een Para-
mount bewerking van het tooneclstuk van dezelfde
naam en waarvan de auteurs zijn Fred. Halier en Adolf
Schütz.
Het geeft het romantische van een dievenhistorie,

waarin de hoofdpersoon Silver King tevens de hoofd-
figuur uit de filmroman is.

Ook een stuk, dat dooi het spannende van de too-
neclen en de verrassende wending aan het slot het pu-
bliek zeker wel zal voldoen.
Het scenario beoordcelend gelooven we, dat dit met

zorg gekozen programma aan aller verwachting geheel
zal voldoen.

OPROEP VERGADERING CRICKETCLUB.
Ter nadere bespreking van een alhier op te richten

cricketvereeniging worden allen,die hiervoor belangstel-
ling voelen, opgeroepen tot een Algemeene Vergade-
ring op Woensdagavond, 23 Mei a.s., te half negen in
Café Diemer, Kerkplein 6.

Op een drukke opkomst wordt gerekend!

DE BREDERODESTRAAT.
De vernieuwing van het wegdek van de Brederode-

straat is voltooid.
Het begin van deze verbetering heeft wel eenigszins

last gegeven, maar nu het werk voleindigd is, kunnen
de bewoners met alle voldoening telkens weer op de
nu gelijke oppervlakte van de weg neerzien.
De groote verbetering, die hoog noodig was, maakt

een prettige indruk.

JONGE HERVORMDEN.
De Jonge Hervormden, die in het nieuwe consistorie-

gebouw der Ncd. Hcrv. Kerk deze winter zoo menige
interessante lezing hebben georganiseerd op hun ver-
eenigingsavond, hebben het winterseizoen besloten met
een lezing van Ds. Tromp.

VI
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Voor de Pinksteren
IH Ontvangen de NIEUWSTE modellen Zomer- &
JS mantels en Japonnen vanaf f 5.—

j|

g ALLEMATEN |

a Ook Zondags — 't Huis van vertrouwen HM 13]
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HET MONOPOLE-MENU.
Zaterdag 19 Mei dua morgenavond, heelt de feeste-

lijke opening plaats van ons Gebouw, waarmede dan
het zomerseizoen wordt ingeluid. Wij kunnen voor dit

eerste begin — het feitelijke hoogseizoen vangt eerst

later aan — reeds een buitengewoon aantrekkelijk en
uitgebreid programma presentecren met zeer vele en
bijzondeie attraetics!

In de eerste plaats dan werden door ons ge-enga-
geerd „The Flevo's Serenaders" een band bij uitne-
mendheid, welke werdt bijgestaan door Miss Ro.sy
Samchtini, voor de mierotoon! Voorts brengen wij

Henny Reiehert, die U zal doen genieten van haar
sublieme dansfantasieen, terwijl Olly Uoter haar liedjes
ten beste zal geven!
Zoo U ziet dus. . een programma dat er wezen mag!

De dansleiding berust, als immer bij den bekenden
dansleeraar J. Stol .h. Voorts hebben wij aan onze in-

richting nog een zéér speciale attractie verbonden.
Iedere week namelijk worden er danswedstrijden ge-

houden om den K.L.M.-prijs, welke bestaat uit een gra-

tis rondvlucht!
U ziet. . we zitten niet stil, om onzen bezoekers het

beste van beste te bieden! Voor hen, die nog nooit ge-

vlogen hebben, een unieke gelegenheid!
Woensdag 23 Mei een buitengewoon concert van het

Badorkest Zandvoort onder leiding van Prof. Felix Ro-
bert Mcndelssohn! Concertmeester Co van Dricl; solo-

cellist Werncr Gcrhard.
Uitgevoerd worden o.m. „Einc kleine Nachtmusik"

van Mozart; Ouverture „Der Frcischütz" (C. M. v.

Weber); Symphonic b.kl.t. (Unvollendete) Scliubert.

De prijzen werden voor dit concert zéér laag gesteld,

n.1. ./' 0.75 en ,/ 0.50, en gezien de groote belangstelling,

die te Zandvoort steeds is uitgegaan naar een goed
orkest, twijfelen wij er niet aan, of het zal dezen avond
uitverkocht blijken te zijn! Zandvoort heeft immer een
eigen orkest willen hebben. . ontelbare stemmen zijn

daartoe opgegaan., welnu., het orkest is er! Aan U
thans de rest! Dat het goed is. . daaraan behoeft U
niet te twijfelen! De naam van Prof. Mcndelssohn is

U hiervoor reeds een waarborg! Niettemin., komt U
overtuigen, a.s. Woensdag! Wij rekenen ook op U!

Tenslotte wordt ook dit jaar, evenals het vorige, een
Fancv-fair gehouden, ten bate van de Joodsche Vluch-
telingen, en wel van

24—28 Juni a.s. Wij twijfelen er niet aan, of de be-
langstelling hiervoor zal even groot blijken te zijn als

het vorige jaar. Met een groot aantal artisten is onder-
handeld, en velen hebben reeds wederom hun belang-
looze medewerking toegezegd.

In een volgend bericht komen wij hierop nader terug.
(Adv.)

'

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 13 Mei:

FI.R.C. II—Zeemeeuwen I (Rauch beker), 1—2.

D.W.O. I—Zeemeeuwen II (Promotie), 5—3.

E.H.S. V—Zeemeeuwen IV (Promotie), —5.

Voor Maandag 21 Mei (2e Pinksterdag) is vastgesteld
Succes I-Zeemecuwen I (Demi finale Rauch beker) 2.30
Olympische dag in het Stadion te Amsterdam.
Evenals vorig jaar wordt ook dit jaar een Olym-

pische dag (wielrijden, atlethick, hippische sport en
voetbal) gehouden op Zondag 17 Juni c.k.

De prijzen der plaatsen zijn zeer laag gesteld en wel
als volgt ./ 2.50—2.00—1.50—1.00 en staanplaatsen 50 et.

Deze moeten uiterlijk 23 Mei worden aangevraagd
met bijvoeging van het daarvoor bcnoodigde bedrag."
Onze e.v. Algemeene Vergadering zal worden gehoa-

den in begin van Juni.
Bestuursvergadering op Dinsdag 22 Mei de? avi.nds

8 uur aan het bekende adres.

OFFICIEELE K.N.G.V.-MARSCH.
Op Zondag 10 Juni heeft in de omstreken van Haar-

lem een 30 K.M. marsch plaats. Iedereen kan hieraan
mccloopcn.
Wandelaars gaat mee door de mooie streek rondom

Haarlem. Het inleggeld is ./ 0.60 terwijl degecn die niet
uitvalt de K.N.G.V.-medaillc ontvangt. Aanmelden zoo
spoedig mogelijk bij het secretariaat T.C. van O.S.S.,
J. H. B. Brink, Groote Krocht 28.

Dames en hecren sluit U aan!!

OPENBARE LEESZAAL.
De Openbare Leeszaal zal op Zaterdag 26 Mei a.s.,

tot nadere aankondiging in September, worden geslo-
ten. Zaterdag 19 Mei worden dus voor de laatste maal
in dit seizoen boeken uitgegeven.
Het bestuur verzoekt den lezers vriendelijk te willen

zorgen dat alle uitgeleende boeken op den sluitings-

datum zijn terugbezorgd.

ET18 ËL 5S
voor de a.s. FEESTDAGEN
om Uw bestellingen op te geven
is de : =

eeschhouwerij

Gebr. KREIJGER, Stationsstraat 12

536 TELEFOON 536
Alléén EERSTE KWALITEIT RUND-,
— KALFS-, en VARKENSVLEESCH —

Haltestraat 37 Telefoon 311

PRIMA VLOERZEIL, per el 49 et

TAFELZEIL per el 48 et

COCOSMATJES 29 et

TWIST MATTEN, per el 39 et

SLAAPKAMER KLEEDJES 98 et

STERKE KEUKENSTOEL 85 et

STERKE KEUKENTAFEL 168 et

KOPEREN ROEDEN, per Meter 22 et

SPATZEILTJES 25 en 32 et

NIEUWE SLAAPKAMER KLEEDJES 98 et

COCOSLOOPER, per cl 55 et

STOFDOEKMANDJES 25 et

HONDENMANDEN 68—89—115 et

WASCHMANDEN 300—350 et

THEEMANDJES 89 et

CRÈME THEESERVIES, 15 dcolig 275 et

GEKLEURD NEST SCFIALEN 59 et

GOUDLIJN BORDEN 29 et

GOUDLIJN THEESERVIES 348 et

GOUDLIJN ONTBIJTSERVIES 348 et

PORS. EETSERVIES, mooie decors 995 et

SPATZEILTJES 32 et

EMAILLE FLUITKETELS 74 et

BROODTROMMELS 79 et

BROODROOSTERS 24 et

c*i»*r

i.1

B.E.S. KOOKFORNUÏS.
Verbruik 1 cent per uur

Heet als Gas maar veel voordeeliger

KRIJGT U MET DE FEESTDAGEN BEZOEK ? ? ?

Wij hebben heerlijke Pudding vanaf 7 cent per pakje;

Bessensap 15 et. per flesch; Sprits 25 et per V2 pond;
Zalm en Mayonaise, samen 29 et; Haring in tomaten-
saus 25 et per blikje. — Tevens alle verpakte levens-

middelen van Keg. Rijst vanaf 12 cent per pak.

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

Weg met het Broodmes!!

Waarom nog snijden??

MACHINAAL GESNEDEN EN

HYGIËNISCH VERPAKT

BROOD
GEEFT GROOT GEIVIAK EN
BLIJFT 2 DAGEN VERSCHÜ

Laat U niet wijs maken dat het

brood duurder is, het is de gewone prijs

ALLEEN bij Luxe Bakkerijen

v.h, GEBR. J. v. d. WERFF
1 GASTHUISPLEIIM 1

Telefoon 129 — — Zandvoort

ISB

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot Arie Paap, werkzaam als Hulp-

fitter aan het Gemeente Gasbedrijf alhier, is geslaagd
voor het examen ingesteld door de Ver. van Gasfabri-
kantcn.

NIET PARKEEREN.
Er is een aanvang gemaakt met het uitvoeren van de

nieuwe verkeersregeling, zooals die voor het seizoen zal
gelden.
De aanwijzingen van de maximum snelheid zijn weg-

genomen, daar de maximum snelheid als proef is op-
geheven.
Met het plaatsen van aanwijzingen in die straten,

waar niet geparkeerd mag worden, is een begin ge-
maakt.

HET ZUIDERBAD GEOPEND.
De opening van het Zuiderbad zal morgen, Zaterdag

19 Mei, plaats hebben.
Nu de Boulevard Paulus Loot zoo'n groote verbete-

ring heeft ondergaan, zal Zuid Zandvoort ook daardoor
deelen in de belangstelling van onze zomergasten.
De stilte, die vroeger in dat deel van ons dorp kon

heersenen, behoort thans gelukkig ook tot het verleden.

SIMPLEX Rijwielen
het populaire Rijwiel voor dit seizoen / 37.-, 39.50

Cycloïde Rijwielen ƒ 57.00—59.50

Hevea Buitenbanden . ƒ 0.90—1.10—1.30—1.50

Vredestein Buitenbanden . ƒ 1.30—1.75—2.25

Bakfietsbanden ƒ 3.50—4.00

Al deze banden zijn uitsluitend Hollandsche ban-

den en worden onder volle garantie geleverd.

Vraagt prijs voor het opknappen van Uw Rijwiel

Rijwielhandel en reparatie-inrichting

JAN POOL
»—— " iniiinii

3 Van Ostadestraat 3



p

fl

tl

'I

"i

1

;i

VOOR DE PINKSTERDAGEN
Bonbons per 2 ons

Groote Flikken
per 2 ons

Amandelboonen
per 2 ons

Likeur Bonbons
per 2 ons

Bruidsuikers
per 2 ons

Californisch Fruit
per 2 ons

25 et

25 et

25 et

25 et

25 et

25 et

IJsbonbons —
per % pond -^-v» *- L

FIJNE DROPS
in diverse soor- (

ten en smaken
per X pond

25 et

Studentenhaver ,« —
per % pond *>J CC

I Limonade GaZeUSe per groote Liter flesch 14 et I

De bekende heerlijke H.A.K.A.-LIMONADE -~ --
per liter flesch 51) dl /5 Ct

Busje Geconcentreerde KOFFIEMELK iets fijns 15 ct

HONING (merk H.A.K.A.) per pot 32 ct

H*A*K»A* waarborgt kwaliteit en gewicht»

1 Groote Krocht 15 - Telefoon 510

NIEUWE MALTA
DUINKRALEN
SP. BRAVO'S 10 K.G
BONTEN
BLAUWEN
BEVELANDERS
RED STAR
DRIELINGEN
BLANKEN

10 K.G.



De grootste sorteering

Ziet üg EtalagG

SIGAREN, SIGARETTEN en TABAK
vindt U pgT ALLEEN
STATIONSPLEIN 7

\ Sigarenmag. EISENHMiï
Zs&t üg Etalage

MODERNE DECORATIE.
Juist op Zandvoort weten we het allemaal, hoe een

fleurig behang, een kleurig kleedje een vroolijk patroon
waarde heeft.

Immers een gezellig interieur kan er zoo heel veel

toe bijdragen, om het verhuren gemakkelijker te doen
slagen.
Men weet immers, dat de keuze voor onze aanstaan-

de zomergasten groot is en dus ook de concunentie.
Een zorgende vrouwenhand kan zoo heel veel doen

en zoo heel veel bereiken met eenvoudige hulpmiddelen
als het oog de hand leidt.-

Maar toch blijven er altijd nog gedeelten in elke wo-
ning, in elk huis, in elke bcdrijt'szaak, die niet zoo ge-

makkelijk zich in 't gehoel laten opnemen.
Tenzij men zich groote uitgaven getroosten kan of

wil.

Een ander bezwaar is de telken j are weer keerende
onkosten aan uitgaven van onderhoud.
Want al zijn het maar kleine uitgaven die men zien

getroost voor de huiselijke aankleeding, het telkenmale
terugkeeren kan toch zeker in deze tijden voor velen

als een groot bezwaar gelden.
Een practischc oplossing, ook op financieel gebied,

brengt de N.V. De Moderne Decoratie.
Met toepassing van de nieuwste vindingen op tech-

nisch gebied en met de nieuwste matcriaalstoffcn le-

\crt De Moderne Decoratie een grondtoon in huis en

bedrijf, waarbij verdere stoffagc eerder schade dan
aanvulling kan. brengen.

Iets, dat blijvend van waarde is en dus naast het bil-

lijke in prijs dubbel voordeelig.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen we belang-

stellenden naar de advertentie van de N.V. De Mo-
derne Decoratie, die in ons blad van heden voorkomt.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

VERLOTING KINDERKOOR „ZANGLUST"
Van bovengenoemde verloting zijn No. 823 een pop

en 946 een Voetbal nog niet afgehaald. De prijzen kun-
afgchaald worden bij Mej. M. Labots, Oostcrparkstr. 5

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 1ste Pinksterdag v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.
Maandag 2de Pinksterdag v.m. 10 uut: Ds. D. TROMP.
Op beide feestdagen collecte voor de Zending.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag Ie Pinksterdag
v.m. 10 uur Ds. P. v. d. VLOED Openbare Belijdenis

's avonds 5 uur DEZELFDE Bediening H. Avondm-
2e. Pinksterdag GEEN DIENST

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emma-weg.

Zondag 20 Mei v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

Maandag 21 Mei v.m. 10 uur: Ds. A. M. BOEUENGA,
van Haarlem.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag, lc Pinksterdag 10.30 uur: Ds. N. PADT.
Zang van Credo Canto.
Installatie van nieuwe leden.

Maandag, 2de Pinksterdag: GEEN Dienst.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag Hoogfeest van Pinksteren 7.30 uur Vroegmis.

10 uur Hoogmis, 7 uur Lof.

Maandag 2de Pinksterdag 7.30 uur Vroegmis. 10 uur
Hoogmis. 7 uur Lof.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. AHerh. Sacrament.
8 uur Congregatie voor de dames.

Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.

Zaterdag 7 uur Lof ter eere van Maria.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quatertemper-, gebo-

den Vasten- en onthoudingsdagen.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzfierstraat.

Vrijdag 25 Mei Middagdienst 8 uur.

Zaterdag 26 Mei Einde v.d. Sabbath 10 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

t

Staal, koper, volkomen roest-

vrij nikkel, echte Dunlopban-
den, Dunlopzadel, daarvan
worden de „R. S. Stokvis"
fietsen gemaakt; het beste
is nauwelijks goed genoeg.
Een degelijker fiets bestaat
niet, niet alleen in dezen prijs,

maar in welken prijs ook.
Komt de „R. S." fietsen :n
onze étalage eens bekijken.

Zandv. Rijwielhandel <^

H. G. van Nieuwenhuizen t
^
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Telef. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentiën van 1—6 regels J 1.85.

Elke regel meer ƒ 0.30. Hij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededee-
lingcn op de eerste pagina ƒ 0.60 per
regel. _____

Het verhuurt»ordje*

't Begint al met Januari, als de donkerste dagen van
de Kersttijd voorbij zijn.

Eerst schuchter, maar na de eerste verschijnen er

al spoedig meer. Sneeuwklokjes hebben we de witte
verhuurbordjes wel eens genoemd.
Want is het niet als de lenteboden, die hun bengelen-

de bloempjes vaak door de snceuwlaag boren?
Geeft het verhuurbordje geen uiting aan de blije ver-

wachting, dan, als nog stormvlagcn gieren en het vaak
ruwe weer alle gedachten aan zomertijden nog verre

houdt?
Wat al hoop, wat al verlangen schuilt er niet achter

die aankondiging. Dat eenvoudige witte papiertje, zoo
voordeelig mogelijk daar geplaatst, waar verwacht
wordt, dat het de meeste directe aandacht zal trekken.

Wat ziet het er in witte reinheid onschuldig uit en
toch, hoeveel zorg, hoeveel groote zorgen gaan niet

achter dat kleine stuksken schuil.

Verborgen voor hen, die alleen de voorkant zien.

Maar bekend bij ieder, die zich ook moet laten dwingen
door zoo'n verhuurpapier.
En is dat niet ieder op Zandvoort?
Want we weten wel, dat er enkele uitzonderingen

zijn, maar die uitzonderingen zijn zoo enkel, dat ze op
de vingers uitgeteld kunnen worden.

Ieder is slachtoffer van dat dwingende witte strook-

je, ieder is slachtoffer van de verhuurzickte, die op
Zandvoort elk seizoen weer opnieuw epidemisch wordt.

De eerste verschijnselen openbaren zich in het be-

ginstadium, als de eerste witte vlekken der sneeuw-
klokjes achter de raamglazen zich gaan afteekencn.

Het hoogtepunt van de koorts wordt bereikt, als de

orootc tijd der vacantie onder straling van zomerzonne-
warmte tot op enkele weken, enkele dagen na gena-

derd is.

Want Zandvoort heeft zich enorm uitgebreid en elke

woning wil woon aan gasten bieden.

Dus_.
Want de verhuuromstandighcden hebben zich in de

loop der tijden heel erg veranderd.
We hebben het van'hooren zeggen, dat de tijd nog

niet zoo heel ver achter ons van heden ligt, waarin de
voornaamste personen hun badtijd doorbrachten in de
eenvoudige visscherswonïngen.

In de woningen, die nu tot oud Zandvoort gerekend
worden.
Dat was in de tijd, toen dr. Gerkc en anderen de

grondleggers waren van de badplaats, zooals die zich

'uit het eenvoudige visschersdorpje ontwikkeld heeft

tot het moderne badoord van heden.
Nog eens, die tijd, dat een schoongeboende visch-

mand een zitplaats was om uit te rusten na een strand-

Gevaarlijke principe-kwesties*

Toen Minister Verschuur in het najaar van 1933 een
aantal maatregelen toezegde in het belang van den
Middenstand, kwam er ontspanning in die kringen, en
hoopte men, door inlossing van deze beloften op ver-

zachting van de groote nooden, welke ongetwijfeld ook
in den Middenstand heerschen.
Deze toezeggingen golden: bescherming van de ta-

baks-banderoilc, regeling van het uitverkoopswezen,
wettelijke beteugeling van het cadeaustelsel, crediet-

verleening aan daarvoor in aanmerking komende mid-
denstandsbedrijven en herziening (verruiming) der Wet
op de Winkelsluiting.

Slechts twee der 'vijf beloften werden inmiddels na-

gekomen: de bescherming der tabaksbanderolle, en de
crisiscredietverleening. Het is merkwaardig, dat de Mi-
nister van Financiën, Mr. Oud de stoot tot deze maat-
regelen gaf: de hulp voor de tabaksindustrie kwam van
zijn Departement, een hulp even doelmatig als krachtig,

terwijl cle credietsteun tot stand kwam, nadat de voor-
bereiding van Economische zaken overgeheveld werd
naar Financien.
Inmiddels moest Minister Verschuur om gezondheids-
redenen aftreden, en werd de Premier, Minister Colijn,

Minister ad-interim van Economische Zaken.
De heer Verschuur had gaarne gezien, dat vóór 1

Januari 1934 de verruiming der Winkelsluiting tot stand
gekomen was. Doch een lang-gerckt afcleclingsonder-

zock, dat veel op obstructie leek, maakte dit onmoge-
lijk. En niet zoodra Minister Verschuur was heenge-
gaan, maakte de heer Colijn bekend, dat van hem geen
medewerking i.z. een verruiming van vcrkoop-gelegen-
heid te verwachten was, omdat hij en de zijnen zich
principieel niet konden vereenigen met een verkoop-
verruiming op Zondag. Hij voerde het punt van de
Kameragenda af.

Dr. Vos, die reeds eerder een initiatief-voorstel tot

herziening der Winkelsluitingswet teruggenomen had,
in verband met Minister Verschuur's toezegging, deed
dit voorstel opnieuw, doch het weid door de Tweede
Kamer verworpen met 53 tegen 40 stemmen (rechts te-

gen links). Dat de Protestant-Christelijke groepen te-

gen stemden, kunnen we begrijpen, maar dat de Katho-
lieke afgevaardigden met hen meegingen ,komt ons
vreemd voor.
Immers de Katholieke middenstand heeft geen enkel

principieel bezwaar tegen openstelling der winkels op

wandeling, die tijd kennen we alleen van hooren zeg-

gen.
Maar wel weten we te tijd, dat in de eerste weken

van Januari, uiterlijk Februari al verhuurd werd voor
het seizoen.

Oi laten wc liever alleen zeggen: verhuurd.
Want op voor-seizoen is men alleen gaan rekenen,

teen in de oorlogsjaren het toeven in eigen land nood-
zakelijk gemaakt werd.
Wel sprak men een dertigtal jaren terug van een na-

seizoen. Dat was de tijd, dat vooral gerekend werd op
de Duitschcrs. Dat was de tijd, dat Zandvoort nog een
directe treinverbinding had met Duitschland.
Nog zien we voor ons, hoe die Duitsche trein met

witte sneeuwkappen hier ons station binnenkwam. Het
was de witte wintcrwol, die bij een sneeuwval in Mid-
den Duitschland op de Hollandschc wagens van de
Zandvoortsche express was neergostrooid.
Onze Zandvoortsche express is verdwenen en nu kan

er zelfs geen motorwagen op overschieten.
Maar het verhuren dan.
Wie in Februari niet verhuurd had, mocht zich wer-

kelijk wel ongerust maken.
Wat werd er door buurtgenooten acht gegeven op

het verhuurbordje. Wat werd er gesproken en wat
werd er besproken, telkens en telkens weer als er ver-

andering in de straat kwam door het verdwijnen van:
te huur.
Kom daar nu eens om.
Neen, we bedoelen niet dat bespreken en bepraten,

die buurtbelangstelhng voor het verhuurbordje, zelfs

niet belangstelling, die nog verder gaat.

Het zal wel, zoolang Zandvoort baddorp blijft, on-
afscheidelijk verbonden blijven aan het: te huur.
Neen, we hadden onze aandacht werkelijk alleen ge-

vestigd op de gasten, die in de verhuurperiode „in-

woners" van Zandvoort zijn.

De tijden veranderen steeds en daarmede ook de
menschen.
Maar we weten het. Het leven wordt steeds onrus-

tiger en daardoor ook de menschen. _,

Vroeger was een huurder van twee, drie, vier maan-
den geen zeldzaamheid. Integendeel ,het was haast een
gewoonte.
Tegenwoordig?
Niet alleen de tijdsomstandigheden hebben daarbij

invloed uitgeoefend. Er zijn nog tal van andere facto-
ren. Maar een feit is het, dat algemeen genomen geen
lange periode is tusschen het verhuurmoment en de
komst van de gasten.
De verhuurtijden zijn ook korter. Hetzij, dat hierbij

financieele invloeden werken, hetzij dat de onrust en
cle treklust, vergemakkelijkt door het moderne vervoer-
middel cle auto, invloed uitoefenen.
Geven de groote hotels in de gunstig gelegen plaatsen

Zondag, en juist van deze zijde is mede groote aan-
drang op de Regeering uitgeoefend tot herziening der
Winkelsluitingswet.
Wij achten het onjuist, dat een groote minderheid

(Anti-revolutionairen en Christelijk Historischen) hun
wil op legt aan een groote meerderheid, te meer nog,
daar door de Zondagssluiting de middenstanders be-
langrijk in hun verdiensten benadeeld worden.
Er wordt gevaarlijk spel met den Middenstand ge-

speeld. Het gaat niet aan, een zoo belangrijke en groote
groep der bevolking steeds maar weer met een kluitje
in het riet te sturen.
De ontevredenheid neemt dan ook hand over hand

toe; overduidelijke symptoncn demonstreeren dit da-
gelijks. Middenstanders zijn over het algemeen geen
burgers, die zich makkelijk naar extreme richtingen
over laten halen, noch zich tot extreme daden laten ver-
leiden, maar aan alle geduld komt een einde.
De bcstuuren der grootste bondcn( de neutrale) Ko-

ninklijke Ncdcrlandsche Middenstandsbond en de R.
K. Middenstandsbond worden gevormd door bezadig-
de menschen, die alle pogingen in het werk stellen, hun
menschen in' toom te houden. Als echter de Rcgecring
doof blijft voor hun steeds dringender roep, dan zou
het wel eens kunnen zijn, dat de Middenstand — men
houde het oog gericht op Duitschland — een richting
insloeg, welke allerminst door de Rcgecring gewenscht
wordt.

Colijn vormde na de verkiezingen in 1933 'n „crisis"-
kabinct, samengesteld uit mannen van links en rechts.
Dit was goed gezien: hij moest over een overtuigende
werk-mcerderheid kunnen beschikken, om ons land
over een zee van moeilijkheden heen te helpen.

Daarvoor was noodig, dat partij-principes werden
over boord gezet voor het groote algemcene principe:
de redding van het vaderland.
Dat dit standpunt voor sommige Ministers ernstige

konsekwentics meebracht, is reeds bewezen: wij her-
inneren aan de ernstige aanvallen, waaraan een Minis-
ter Marchant — ook uit eigen kringen — bloot stond,
bij zijn onderwijs -sanecring. En de 'toekomst zal bewij-
zen, hoe de Vrijzinnig Democratische Bond zich onder
dit experiment zal houden.
Want de andere V.D.-cr in het Kabinet, Minister

Oud, heeft als beheerder der Staats Financiën even-
eens een zeer ondankbare taak. Het creëcren van.

steeds weer nieuwe belastingen, met daartegenover het
aanbrengen van ingrijpende bezuinigingen, is inder-
daad geen populair werk.

binnenslands daar geen bewijs van, waaruit ook wij

wat kunnen opsteken?
Vandaag geen gast of cen enkele, morgen vol en

enkele dagen later weer leeg. Vooral het weer is een
belangrijke factor daarbij.
Maar al die tactoren, waar\an we er slechts enkele

even aanstippen, al die factoren die voor daar gelden,
ze hebben ook invloed op ons badleven.voor zooverre
dat bchcerscht wordt door het: te huur.
Met dat al wordt de strijd niet gemakkelijker.
Zeggen wc dat met opzet? Neen. dat niet, maar nu

het er staat, nu laten we het staan, zonder er meer
over te willen zeggen.
Zandvoort grooter, maar ook, meer gelegenheid om

gasten te herbergen.
Een geluk is daarbij, dat het in zomertijd toeven op

cen badplaats een gewoonte is geworden.
Kon het niet voor drie maanden, twee maanden, een

maand, dan stelt men zich met enkele weken tevreden.
Dan wordt het een passen en meten. al zullen zij,

die reeds vroeg vaste plannen hadden, natuurlijk ook
wel zorgen, dat ze vroeg zijn om hun keuze te bepalen
op dat, wat het meest aan de eisehen, die gesteld wor-
den, beantwoord.
En nu komen wc aan de achterzijde van het huur-

bordje. Nu komen we aan de kant, die van buiten af
niet door de hurende badgasten wordt gezien zoo
dadelijk.
Nu komen we aan dat, wat in heel Zandvoort span-

ning brengt. Aan de eisehen.
Nu zouden wc willen schrijven over de zorgen, de

inspanning, de moeiten die overal en overal op Zand-
voort zich verschuilen achter dat: te huur.
Hoe de uiterste krachten worden ingespannen, hoc

alles gedaan wordt, wat maar kan. en vaak nog meer
dan dat, om de bezitneming van wat elders eigen huis
heet te bevorderen.
Zoo was het onze bedoeling, nu we weer, als telken-

male in andere jaren, getroffen werden door dat
honderdvoudige: te huur.
Maar was dat.ook het doel na het neerzetten van

het opschrift, al schrijvende zijn we van besluit ver-
anderd.
Want het seizoen regeert immers Zandvoort?.
Ondervindt niet ieder, wat dat beteckent. te huur.
De een meer, de ander minder misschien, maar zij,

die niet cen reeks van wisselende emoties meemaken
zoodra ze hun te huur hebben geslagen, het zullen er
slechts enkelen zijn volgens onze overtuiging.

Neen, laten we niet over het bekende, over dat, wat
ieder en ieder mee moet maken, met letters gaan
redeneeren.
Wc laten dat rusten, omdat we de overtuiging heb-

ben, hoe ieder zelf dit in cen rustig oogenblik beter kan
overdenken, dan wij hier schrijven.

En het getuigt wel van hoogstaande nationaliteits-
begrippen, dat genoemde Ministers, met terzijde-stel-
ling van alle andere bij-belangen, dat zij hun benoe-
mingen aanvaard hebben.

Fictzelfde geldt voor cen Minister Kaltf, die straks
co-ördinatie van. het Verkeerswezen in de Kamer zal
hebben te verdedigen, een wets-ontwerp, waarin het
particuliere vervoer een geduchte knauw zal krijgen,
en dat eveneens veel verzet zal uitlokken.
Daarom is het te betreuren, dat Minister Colijn zich'

i.z. de Winkelsluiting op een star principieel standpunt
blijft stellen, vooral met het voorbeeld van zijn mede-
ministers voor oogen. Als die tooncn te willen geven
en nemen, mag cle Minister-President zeker niet ach-
terblijven. Conflicten in de Rcgecring kunnen we aller-

minst hebben, nog minder een geschokt vertrouwen in
haar beleid.

Onvoorzichtig was cle (A.R.) Minister de Wilde te
Zwolle, waar hij in een redevoering zich minder vrien-
delijk over de Liberalen uitliet in verband met het
Radio-vraagstuk.
Een Minister in de eerste plaats moet weten, wat hij

zeggen en zwijgen moet.
Nu heeft mijnheer de Wilde openlijk zijn spijt be-

tuigt in een onderhoud met het Haagschc correspon-
dentie Bureau, en toegegeven, dat hij zich heeft laten
verleiden tot uitlatingen, welke hij in zijn kwaliteit als

Minister, zeker niet had behooren te bezigen, waartoe
volgens zijn zeugen, geen enkele aanleiding bestond.
Want de harmonie in het Kabinet is en was steeds
voortreffelijk. Ilct gebeurde spijt hem, meer dan hij

zeggen kan, vooral met het oog op Minister Kalft, die
door alle Ministers op hoogen prijs wordt «jcsteld en.

dien hij zelf rekent tot degenen, met wien hij hartelijk
kan samenwerken. Hij vertrouwt dan ook, dat, na de/e
verklaring, de politieke verhoudingen, die goed waren,
voortaan goed zullen blijven.

Wij nemen gaarne acte van de/e \erklaring welke
naar wij aan willen nemen, gemeend is.

Doch dan hebben de R.K. Ministers in dit kabinet
ook hun zuiver a.r. principes niet qöute que qöute door
te drijven.

Getroosten hun mede-rcücerders zich groote opoffe-
ringen, dan hebben zij zich daarnaar te richten, en
geen principe-,,reitcrei" te bedrijven, die tot gevaarlijke
konsekwentics kunnen leiden. Het landsbelang gaat
boven het belang van het a.r. deel der bevolking, dat
nog ver in de minderheid is!

Nadruk verboden.



cherij „Hollandia" Zandvoort
Overhemden. ,

Stijve Boorden

Slappe Boorden

Witte Jassen

, 20 et

, 7 et

. 5 et

25-35 et

J. H- G+ WEENINK TELER 287

Gemangelde-» persopmaak en geheel
f=|

:—

'

x opgemaakte wasch* :— : §j
Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten K

Als v. l nog Lii enkek regel aan dat te huur willen
<4c\cn clan 'dl liet zijn, om vwiardcering te \ ragen -soor
de Zand\üortsche energie, die ook door tul te huur
op ons baddorp getoond wordt.
ten energie, die heuseh niet licht te tellen \ ilt. Vooral
met in de/e tilden.

Misschien wilt het moeilijk m deze natte en koude
dagen die aan den Pinkster vooral gaan, maar laat ons
innig hopen en wenschen, dat stralende zomerzonn.'
die energie loont.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Ineke, dochter van F. \Y. Diemcr en W.

Lonnce
GEHUWD: L. .1. van Morde en A. van der Kruk.;

Jb. Kerkman en P. Draijer.
ONDERTROUWD: C. Molenaar en A. M. Prcuss.
OVERLEDEN: H. Meijer, oud 73 jaren: I. II. Vivccn

oud 72 jaren.

^ GEVESTIGDE PERSONEN:
F. C. van der Vliet van Amsterdam Regcntesscweg 9.

C. .1. Vlocmans van Ginneken en Bavel Gr. Krocht 20.

H. W. S. Zielschat van Amsterdam Kostvcrlorenstr. 13.

G. P. Kroonsberg van Haarlem Dr. Gerkestraat 36a.
N. Hekster van Amsterdam Stationsplein 7.

J. M. van den Cramer van A'dam Dr. Gerkestraat 51.

J. M. Schmidt van Amsterdam Dr. Gerkestraat 99rood

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 7 tot en met 12 Mei werden 36 kuip-

en 349 douchebaden genomen.

— Op 23 Mei 1934 zullen de hecren Ir. Volkers en
Van der Pool, leden van de districtscommissie der
Ned. Boom- en Blocmkweekenj Centrale van 10—12
en van 2—4 uur zitting houden m caté „Van Ouds He-
meltje" te Blocmcndaal tot het geven van inlichtingen
in verband met het invullen van het formulier voor de
registratie Bloemisterij 1933.

COMITÉ „FLORA"
De uitdechng der bestelde Schoolplantjes zal ge-

schieden op Donderdag a.s. 24 Mei des namiddags van
half 4 tot 5 uur.
Evenals vorige jaren heeft de uitreiking — behoudens
goedkeuring van B. en W. — plaats op de speelplaats
der Gemeente bewaarschool aan de Heerenstraat.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTF5AAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

UIT HOOGER SFEREN.
Do K.L.M, profiteert op gunstige wijze van hen, die

lust hebben het hooger te zoeken.
In 1933 steeg het aantal vervoerde passagiers tot

40.917, wat, vergeleken met 1032 bijna een verdubbeling
beteekent.
Het goederen vervoer nam met de helft toe.

Nieuwe toestellen voor Indie zijn in aanbouw. De
kruissnelheid daarvan zal 225 K.M. per uur bedragen.
De verbinding met Zeeland bleek bijzonder gunstige
resultaten te ge\en. Van. deze lijn wordt vooral gebruik
gemaakt door hen, die hun weekend op een der Zeeuw-
sche badplaatsen doorbrengen, ook al ziju die dorpjes
in winterrust.

EEN VREEMDE VISCH IN 'T NET.
Een visschersvaartuig uit Ostendc heeft in de Noord-
zee met haar want een kanon naar boven gehaald.

In elk geval een minder gevaarlijke vangst dan een
mijn, die nog veelvuldig m de Noordzee drijvende wor-
den aangetroffen.

LUXE TAXI-BEDRIJF GARAGE Z.V.T. Gr.Krocbi 20
Het van ouds bekende pand van den heer C. van de

Geer aan de Groote Krocht is in andere handen over-
gegaan en m goede handen ook, daar de nieuwe eige-

naar reeds een jarenlange ervaring heeft.

De eigenaar van Z.V.T. was zoo vriendelijk ons alle

inlichtingen te geven en ons het geheel nieuwe bedrijf

te laten zien.

De zaak is dan ook goed aangepakt, voor het Taxi-
bedrijf zagen wij een groot aantal juweeltjes van cyl.

Opeis staan met de nieuwste vindingen zooals onaihan-
keliik geveerde wielen en stabilisator.

Verder \oor de Luxe Auto Verhuur stonden er ver-

schillende typen wagens voor de verhuur zonder chauf-

feur, waaronder Cabriolcts, Coupé en Sedan etc.

De chauffeurs aan de zaak verbonden zijn zeer be-

trouwbaar en geroutineerd en zullen gestoken zijn in

eenvoudige uniforms.
Alles bij elkaar genomen zal het een genot zijn in een

van de wagens een ritje te maken.
De utd. Rijwielen gat een groote keuze te zien van de

bekende Gazelle-rijwieltabrick, waar de nieuwe eige-

naar trots op mag zijn en v ensch.cn hem dan ook verder
veel succes toe.

Zie \oor verdere bijzonderheden de advertentie en
reclame in dit blad.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUURt
ONGEMEUB. ÊN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantie op elk
gebied. Inlicthingen kosteloos.

E. SPOELDER
Heerenkapper
HALTESTRAAT 14

Het adres voor vakkundig
knippen en scheren.

Zaterdags voor Heeren den
geheelen dag knippen

Kinderen tot 4 uur.

2de PINKSTERDAG tot

12 UUR GEOPEND

ElCfiii Swal uëstraat 1

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter^ en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor liet inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

| REFORM HUIS f
m. GEZ. BODDÉ - Paradijsv/eg 17 ^W TELEFOON 214 W

REURIK'S
VOEDINGSMIDDELEN

EXTRA AANBIEDING
Wij verkoopen nog eenige Fauteuil

-

stellen tegen abnormalen lage

prijs. 4 STOELEN, 2 FAUTEUILS
(Losraamzitting met veeren en

bekleed met Moquetten) voor

f 27.50

Dit zijn de laatsten, wij hebben
niet meer.

Behangerij en Stoffeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

LIEN DEIJERS KOMT NAAR ZANDVOORT.
Licn Deijers komt naar Zandvoort.
't Is waar, wel alleen op 't witte doek van de Hollan-

dia Bioscoop, maar ze is er dan toch weer in de Uta-
film: Lachende erfgenamen.
Elk jaar komt deze Uta-stcr, die steeds toeneemt in

helderheid en glans aan de bewogen hemel van het
iilm-tirmamcnt, haar vacantietijd op ons abddorp door-
brengen.
De omgeving van hotel Deijers staat dan in het mid-

delpunt van de belangstelling.
Want altijd zijn er dan bijzondere gebeurtenissen, die

de aandacht tot zich trekken.
Natuurlijk is Lien Deijers dan het middelpunt van

die bijzondere gebeurtenis en dus ook van de aandacht.
't Is dan een tijd, dat Lien Deijers alles beheerscht.
't Is een aanhoudend knipperen van de kiektoestel-

lcn. De hlmrollen draaien 's morgens, 's middags en
's avonds. Krantcnmenschen benutten deze extra vul-

ling van hunne kolommen.
Hoc ze lacht, hoe ze wandelt, hoe ze haar strandrit

maakt, hoe ze auto rijdt ,kortom, het is Lien Deijers
voor en Lien Deijers na.

Hoe ze zich beweegt tusschen de Zandvoortsche
jeugd en hoe ze speelt met de kleuters aan het strand,
die in het zand graven ot hun bouwwerken stellen.

Van dat laatste waren we heel toevallig eens getuige,

toen Lien Deijers aan de spiedende oogen van de re-

clamcdraak ontsnapt was en ze zich zelf mocht zijn en
zichzelt kon zijn.

Wc zagen toen in haar dat fijne, wat zelfs de grootste
en hoogste roem haar niet had ontnomen.
Het spontane, dat Lien Deijers bijzonder kenmerkte,

toen ze nog heel aan het begin van haar moeilijke loop-
baan stond.
Het heerlijk ongekunstelde, dat haar zoo bijzonder

typeerde en waardoor zij stormenderhand de harten
van jong Zandvoort heeft veroverd.
Jong Zandvoort, dat gelokt door het bijzonder ge-

heimzinnige van tilmroem, met het eerlijke kinderoog
in Lien Deijers toch vooral zag de naast hen staande
spcelmakker.
Behalve dan, dat we Lien Deijers, de beroemde Ufa-

ster, tot onze dorpsgenooten rekenen is het vooral haar
overwinning op de jongeren, die haar zoo populair

heelt gemaakt.
Ze vervult als Gina Stumm de hoofdrol in: De lachen-

de erfgenaam.

Voor Uw fijne Wasch
ALLEEN

Model Fijn Strijkimicliting „DE LELIE"
HALTESTRAAT 58 ZANDVOORT

Het is een lint, dat een vroolijke erfenisgeschiedenis

in beeld brengt en dus het publiek wel zal vermaken
door de malle situaties, die er in vastgelegd zijn.

Het tweede hoofdnummer is: Het signaal in de storm.

brengt ons het avontuurlijke van het zeemansleven
in de Caraibische zee.

Het romantische van het zeeleven heeft wel speciaal

een goede vertolker gevonden in Georg Bancroft.

Vermelden we nog, dat deze beide hoofdnummers
door den heer Koper geplaatst zijn op het programma
van de populaire filmavond, die Zaterdagavond, 19 Mei
in de Hollandia Bioscoop gegeven wordt.
Dat wil dus zeggen, dat Zaterdagavond de populaire

prijzen gelden. Een extra gelegenheid, waarvan gaarne

gebruik gemaakt zal worden door velen.

PHOENIX.
Op verzoek van het Bestuur herinneren wij onze le-

zers nog even aan de Jaarvergadering van de Tooneel-

verecniging „Phoenix" welke Donderdagavond 24 dezer

des avonds half negen in de groote zaal van Monopole
zal worden gehouden.
Het Bestuur wil gaarne dat ook de dames belangstel-

linö voor deze vergadering toonen zullen, en is dan de

agenda afgewerkt dan zal er nog gelegenheid zijn voor

een dansje.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 19 Mei 7.32 8..02 3.09 3.27

Zondag 20 Mei 8.24 8.40 3.^7 4.20

Maandag 21 Mei 9.10 9.3° 4.35 5.06

Dinsdag 22 Mei 10.10 10.44 5.35 6.06

Woensdag 23 Mei H.18 11.50 6.40 £.13

Donderdag 24 Mei —.— 12.24 7.45 8.20

Vriidaö 25 Mei 12.48 1.12 8.42 9.09

Zaterdag 26 Mei 1-33 1.59 9.27 9.55

Zondag 27 Mei 2.21 2.48 10.16 10.45
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De grootste sorteering

Ziet de Etalage

SIGAREN, SIGARETTEN en TABAK
vindt U ALLEEN \ Sigarenm;

STATIONSPLEIN 7

iARDT
Ziet de Etaiage

MODERNE DECORATIE.
Juist op Zanclvoort weten wc het allemaal, hoc een

fleurig behang, een kleurig kleedje een vroolijk patroon
waarde heeft.
Immers een gezellig interieur kan er zoo heel veel

toe bijdragen, om het verhuren gemakkelijker te doen
slagen.
Men weet immers, dat de keuze voor onze aanstaan-

de zomergasten groot is en dus ook de concunentie.
Een zorgende vrouwenhand kan zoo heel veel doen

en zoo heel veel bereiken met eenvoudige hulpmiddelen
als het oog de hand leidt.

Maar toch blijven er altijd nou gedeelten in elke wo-
ning, in elk huis, in elke bedrijiszaak, die niet zoo ge-

makkelijk zich in 't geheel laten opnemen.
Tenzij men zich groote uitgaven getroosten kan of

wil..

Een ander bezwaar is de telkcnjare weer kccrcndc
onkosten aan uitgaven van onderhoud.
Want al zijn het maar kleine uitgaven die men zien

getroost voor de huiselijke aankleeding, het telkenmale
terugkeeren kan toch zeker in deze tijden voor velen

als een groot bezwaar gelden.

Een practischc oplossing, ook op financieel gebied,

brengt de N.V. De Moderne Decoratie.
Met toepassing van de nieuwste vindingen op tech-

nisch gebied en met de nieuwste matcriaalstctfcn le-

vert De Moderne Decoratie een grondtoon in huis en

bedrijf, waarbij verdere stoffagc eerder schade dan
aanvulling kan brengen.

Iets, dat blijvend van waarde is en dus naast het bil-

lijke in prijs dubbel voordcclig.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen we belang-

stellenden naar de advertentie van de N.V. De Mo-
derne Decoratie, die in ons blad van heden voorkomt.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

VERLOTING KINDERKOOR „ZANGLUST"
Van bovengenoemde verloting zijn No. 823 een pop

en 946 een Voetbal nog niet afgehaald. De prijzen kun-
afgehaald worden bij Mej. M. Labots, Oosterparkstr. 5

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 1ste Pinksterdag v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.
Maandag 2de Pinksterdag v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.
Op beide feestdagen collecte voor de Zending.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag Ie Pinksterdag
v.m. 10 uur Ds. P. v. d. VLOED Openbare Belijdenis

's avonds 5 uur DEZELFDE Bediening H. Avondm.
2e. Pinksterdag GEEN DIENST

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 20 Mei v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

Maandag 21 Mei v.m. 10 uur: Ds. A. M. BOEIJENGA,
van Haarlem.

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN".
Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

Brugstraat 15.

Zondag, lc Pinksterdag 10.30 uur: Ds. N. PADT.
Zang van Credo Canto.
Installatie van nieuwe leden.

Maandag, 2de Pinksterdag: GEEN Dienst.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag Hoogfeest van Pinksteren 7.30 uur Vrocgmis.

10 uur Hoogmis, 7 uur Lof.

Maandag 2de Pinksterdag 7.30 uur Vroegmis. 10 uur
Hoogmis. 7 uur Lof.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
8 uur Congregatie voor de dames.

.Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag 7 uur Lof ter eere van Maria.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.
[Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quatertemper-, gebo-

den Vasten- en onthoudingsdagen.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

.Vrijdag 25 Mei Middagdienst 8 uur.

Zaterdag 26 Mei Einde v.d. Sabbath 10 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.
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Staal, koper, volkomen roest-

vrij nikkel, echte Dunlopban-
den, Dunlopzadel, daarvan
worden de „R. S. Stokvis"
fietsen gemaakt; het beste
is nauwelijks goed genoeg.
Een degelijker fiets bestaat
niet, niet alleen in dezen prijs,

maar in welken prijs ook.
Komt de „R. S." fietsen :n
onze étalage eens bekijken.

J Zandv* Rij wielhandel ^
H. C, van Nieuwenhuizen

PAKVELDSTRAAT 4

trouwbare Reparatiën I

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLGRENSTRAAT 5 TELEFOON 253

T A N D A RTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos
trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10—~W%, uur
Dinsdagavond van !%— &/4 uur
Woensdag tusschen 4— 5 uur
Donderdagavond van 7)4 -~8% uur
Zaterdag tusschen 10.—11% uur
Zaterdagmiddag van 2.— 4 uur

h na

Vleeschhouwerij D. BOON Van Ostade-
B straat 1 ïs thans TELEFONISCH aange- m

sloten onder No. —

HET MEUBELHUIS
14 STATIONSSTRAAT 14

GROOTE MATTEN voor 45 et

Groote voorraad Meubelen tegen bespottelijk lage prij-

zen. Groot Eiken Dressoir met spiegel voor ƒ 19.50.

Komt U onze ameublementen eens kijken, er is zeker
voor U iets bij. — Groote slaapkamer matten 180x140
voor 45 cent. Ook 12 els matten. Groote sorteering
Witte Ledikanten en Bedden, Opklapbedden en om-
bouwen. Uitschuiftafels voor ƒ 11.50.

Komt U onze winkel eens bezoeken.

1

BEL OP 340
erage Stationsplein. Dag en nacht geopend

Versche groenten en bus-groen-

ten voor de Pinksterdagen»

Peultjes — Spercieboontjes — Snijboontjes,
Jonge Worteltjes (gratis geschrapt) — Groote
Bloemkool — Holl. Tomaten, — Dikke Asperges
enz. enz.
2 ponds blik prima Spcrcicboon 28 et
2 pends blik prima Snijbooncn 30 et
2 ponds blik prima Doperwtcn vanaf . . 25 et

2 ponds blik prima Appelmoes 35 et

2 pends blik Goud reinetten 35 et
Zoete Sinaasappelen, 3 voor 10 et
Fijne Handpcren, per pond 25 et

Amcrik. Appelen, 1 pond 20 et., 2 pond 35 et

1 flcsch Bessensap 25 et
Va flcsch Bessensap 15 et

C. DRAÏJER
JAN STEENSTRAAT 2 - TELEF. 411

WEBBER'S MANUFACTUREN
HALTESTRAAT 32 en 32a.

zijn in het middelpunt der belangstelling

Onze Speciale afdeeling in STRAND-PYAMA's
en BADCOSTUUIVIS verdient een bijzondere
belangstelling en wel om DRIE redenen :

FRISSCHE KLEUREN
G



Zandvoorfs Weekblad Tweede Blad Zaterdag 19

OLLANDI
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 19 Mei - SJ5 uur
POPULAIRE VOORSTELLING
2 HOOFDNUMMERS! 2 GROOTE SCHLAGERS!
Als 1ste De groote Superfilm:

LACHE
met de Hollandsche filmster LIEN DEIJERS. Verder
HEINZ RUHMANN, IDA WüST e.a. - Een amusante
film, waarbij U zich kostelijk zult amuseeren.

Als 2de Hoofdnummer: GEORGE BANCROFT in

in den Storm
Een spannend forsch en realistisch drama van de zee.

TOEGANG BOVEN DE VEERTIEN JAAR.

Populaire Entreeprijzen 25 en 45 et* pL beL

Woensdag 23 Mei - BJ3 uur
wederom Populaire Voorstelling

Opvoering v. een nieuw programma. 2 Hoofdnummers.

Als eerste:

met WOLF ABRACH RETTY, CONRAD VEIDT,
MADY CRISTIANS, OTTO WALBURG.
Een zeldzaam boeiend filmwerk.

Als tweede hoofdnummer:

Sensatie, Liefde, Humor. Een sensationeele comedie
van liefde en misdaad in en om een filmstudio.

GEEN TOEGANG ONDER DE VEERTIEN JAAR

Populaire Entreeprijzen 25 en 45 et* ph bel.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EïSENHARDT, Stationsplein.
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„M0N0P0LE" - Zandvoort
Stationsplein 11 Telefoon 40

Zaterdag 19 Meia.s* - *saw. & uur

met medewerking van tal van
— artisten. —

Als bijzondere attractie:

Danswedstrijd om de K.L.M
(rondvlucht boven Amsterdam)

GRATIS PARKEEREN
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Laat U b
DOOR

Boter- en Kaashandel
OOSTERPARKSTRAAT No. 66

.AMSTERDAM"
ZANDVOORT

HET BESTE VOOR DE LAAGSTE PRIJS. 1
mmmmimmsms-—

Voor de Feestdagen zijn wij ruim gesorteerd*
Zie de lage prijzen en kwaliteit in:

PIET PAAPS VISCHHAL
Levende en gekookte Kreeften.
IIoll. Zalm, p.p ƒ 1.25

Gekoelde Zalm, p.p 60 et

Heilbot, per pond ,, 0.65

Tarbot, alle maten, p.p. . . ,. 0.45

Tongen alle maten, p.p. . . ,, 0.50

Griet,per pond van 20 et tot ,, 0.35
Tongschar, per pond ... „ 0.40

Kabeljauw, per pond 0.25 en „ 0.30

Leng, moot of staart, p.p. „ 0.20
Bakschol, per pond „ 0.15

Handschol, per pond 0.25 en „ 0.30

Snijschol, per pond
Levende Aal en Paling, p.p. va.

0.40
0.40

Hedenmiddag een groote partij
Gerookte Paling, p.p. vanaf „ 0.90
Gestoomde Makreel, Ponen, Schar-
ren per pond ,, 0.30
Prima Schotsehe Koelhuis-

I Iarin'4, per stuk .... „ 0.08
Gcr. Zalm en Kltt per ons ,. 0.45

Alles machinaal gesneden.

Versch gepelde en gekookte Gar-
nalen.

ALLEEN

PIET PAAP ~ Haltestraat 61 - Telef- 141
GROOTSTE BEDRIJF TER PLAATSE.

N +V* De moderne
Decoratie (Lo*)
SPUIT-IN RICHTING
Laurierstraat 24—26
AMSTERDAM-C.
Artistiek ; Decoratie- a
en Schilderwerken; ü
Spuit- en politoerwerk

op elk gebied.

Inlichtingen bij Dir:

S* Alexeenko
Prins Mauritslaan 122

Overveen, telf. 15740

TE KOOP:

2 Strandstoelen
Adres : Dr. Gerkestraat 54bcven

GEVRAAGD:

Flink Dagmeisje
zelfstandig kunnende werken.
Dr. Gerkestraat 6

Van 15 Juli tot 31 Aug. of Aug
te huur gevraagd VRIJ HUIS.
1 zit-, 4 slaapk. en keuken. Br.

met prijs ond. no. D.L. 1327,

Alg. Adv, bur. A. de la Mar Azn
A'dam. C.

Te huur gevraagd 15 Juli tot

15 Aug. Gemeub. Zit- en 3 slaap-

kamers, met gebruik van keuken
Br. m. prijs ond. no. D.K. 1326
Alg. Adv. Bur. A. de la Mar Azn
A'dam. C.

WONINGRUIL
Fam. m. 2 kind. in 't Gooi

Landhuisje bew. wenscht

14 tl. in Aug. ruil m. dito

te Zandvoort. Br. no. 147 boekh.
fa. R. Los Bussum

BIEDT ZICH AAN

:

Nette Juffrouw
voor de huishouding en Buffet.

Brieven ond. no, 251 bur. Zand-
voort's Weekblad

GEVRAAGD

:

Net Kindermeisje
Aanmelden : Manufacturenmag.
DE WAAG, Haltestraat 40

peÉare Verkooping

Notaris Mr. H. C. ITTMAN
te Haarlem zal op

Donderdag 24 Mei 1934

des n.m. 2 uur in Café-Rest.

,,Zomerlust'* a d. Kosterstr. te

Zandvoort in veiling brengen

:

Een Heerenhuis met erf schuur
aan de Brederodestraat 21,

DUINZIJDE, groot 2 are

33 ca. eigen grond Bezichtiging

Dinsd. en Donderd. van 2—4
uur. Te aanvaarden en betaling

30 Juni 1934. Hypotheek beschik-

baar. Inl. ten kantore van gen.

Notaris, Van Eedenstraat 16,

tel. 10493, Haarlem.

Koken enVe
met

REUANCE b.d.
Brandt als 'n gascomfoor!

PETROLEUM IN GASVORM.
VOLKOMEN VEILIG.

GEEN VOORVERWARMING.
GEEN POMPEN - ASBEST PIT.

TEMPERATUUR REGELBAAR.
Vraag prospectus aan Uw leverancier, of bij

N.V.BECHT&DYSERINGC*
AMSTERDAM, Keizersgracht 745, Tel. 35618-328Ó4

HALTESTRAAT 11

RELÏANGE STELLEN
steeds in voorraad.

I Vlams f II.25. 2 Vlams f S9.50

PINKSTERDAGEN.
Laten wc maar dadelijk beginnen met een eerlijke be-

kentenis.
Deze bekentenis, dat het ons aan moed ontbreekt,

om cen enthousiast artikel over Zandvoort onder de
a.s. Pinksterdagen te beginnen.
Wat hadden wc gaarne eens het goede en mooie dat

Zandvoort toch heeft eens extra naar voren gebracht
bij zoo'n extra gelegenheid als deze seizoenopening van
1934 bij de Pinksterdagen biedt.

Want Zandvoort heeft heel veel moois, Zandvoort
bezit heel veel, wat andere zusterplaatsen langs de
Noordzee haar kunnen benijden.
Wij willen daarbij heelemaal niet wcgdoezelen, dat

er ook gebreken zijn, hinderlijke gebreken, die vaak
remmend en storend ook het badplaatslevcn beïnvloe-
den.
We voelen ons inwoner van Zandvoort genoeg, om

ook daarvoor alle belangstellende aandacht te hebben.
Wc voelen ons niet als zoovclen ,dic vreemdeling zijn

en vreemdeling blijven en dan alleen oog hebben \oor
die tekortkomingen.
Daarom juist hadden we zoo gaarne deze gelegen-

heid, de gelegenheid van de Pinkstersei/oenopening als

een extra gelegenheid benut .om het uoede, het mooie
dat ons zecdorp als badplaats biedt, nu eens naar vo-
ren te brengen, bekeken door onze Zandvoortsche bril.

Zooals onze eerlijke bekentenis reeds in het begin

was, we durven niet.

Bij de buldcrvlagen , die nu over de rumoerige zee

komen aanstormen," bij de neerplassende stortbuien, die

met kilkoude droppels zand en strand hard hameren,
onder de zwaarte der zwarte wolkcnbanken, die ons
de koesterende warmte van het Meizoruietje onder-

scheppen en naast de zwarte wintervriend, die in deze



lik.

Theater „Centraal"
Telefoon 458 - Stationsplein - Zandvoort

ZONDAG 20 MEI - 8 uur

MAANDAG 21 MEI - 8 uur

DE BEIDE PINKSTERDAGEN

DAMSOR KEST

onder leiding van EIMGEL PAAP

P§*§msk €*®gÊS&* mptie
& §3a*Bjzenm ~

IETS FIJNS op de Boterham

met de PINKSTERDAGEN
DAN NAAR

VAN KOL
OSSENTONG per ons . . 25 cent

SPECIALE AANBIEDING:
2-pds. Blik lieeie fijne Doperwtjes voor slechts 38 et,

En voor de KINDEREN

1 groote Zandschep GRATIS
bij aankoop van 2 pakjes

Heerlijke Pudding a 12^ et*

nu naar . . .

STATIONSSTRAAT 6 - TELER 159

Dagelijks hooren en bezorgen zonder prijsverhooging

dagen zijn hoogtijdviering rekt, als is het dan met nauw
merkbare teekenen van leven, naast dat al durven wc
niet.

Wel zouden we het nog durven ondernemen, als we
wisten, dat we over enkele dagen uitgelachen werden.

Uitgelachen, omdat ons pessimisme, dat trots alle

hoopvolle verwachting toch in. ons enthousiasme zou
doorschemeren, zoo geheel en al ongegrond was ge-

weest.
We bedoelen, dat we gaarne geheel en al ongelijk

zouden willen hebben met de donkere vooruitzichten,
die ons nu onder deze weersgesteldheid bezwaren.

Ja, als we wisten ,dat alles in tegenstelling zou zijn,

met wat wc nu — gezien de wcerskansen — moeten
vreezen Ja, dan zouden we nog gaarne voor het num-
mer van Zandvoort's Weekblad ,dat bij deze extra
editie op Vrijdagavond verschijnt, nu nog, hoewel het
reeds Donderdagavond is, onze verwachting neerpen-
nen. Onze verwachting, gebaseerd op het resultaat van
de overal in ons baddorp getoonde energie.
Wij voor ons gelooven stellig, dat er door samenwer-

king veel meer en veel betere resultaten zouden te ver-
krijgen zijn.

Maar dat doet aan het feit, zooals het nu is, niets af.

En dat feit is, dat Zandvoort, geheel Zandvoort, alle

krachten heeft ingespannen om bij de seizoenopening
op de Pinksterdagen geheel gereed te zijn. Gereed,
om voor den gast en den vreemdeling ook in Pinkster-
plunje te kunnen verschijnen.
Om gegevens voor ons eerst gedacht artikel te ver-

zamelen, hebben we zoo hier en daar eens rondgekeken
de laatste weken.
En wc zijn overtuigd, gezien de werkijvcr overal

op ons baddorp en in het groot en in het klein getoond
om Zandvoort seizoenklaar te maken, dat Zandvoort
zich mag laten zien.

Dat Zandvoort in dat opzicht een gunstige, zeer gun-
stige plaats inneemt boven haar andere zeezusters aan
de Hollandschc kust.
Maar tevens hebben we naast zien ook gehoord. En

daardoor weten we, dat door de bedrijtsuitkomsten der
laatste jaren, door de uitkomst van het seizoenbedrijf
in het algemeen, bij velen die energie een wanhopige
krachtsinspanning is geweest.
Dat door velen het onmogelijke, het bijna onmoge-

lijke is gedaan met de hoop op de zomer van 1934.

En Pinksterdagen, zonnige, warme Pinksterdagen,
feestdagen als ze zijn kunnen, ze vermogen naast finan-
tieclc steun ook vooral een sterkende moreelc invloed
te hebben

Zie, naast al het andere, is het de dreiging van bet
ontbreken daarvan, dat ons in de vooruitzichten van
de komende dagen bezwaart.

Geldelijk verlies kan geleden, kan vergoed worden.
Maar in enkele dagen kan in het innerlijk leven van
ons baddorp zooveel vernietigd worden, dat jaren van
wederopbouw en vertrouwenssterking noodig heeft.

Wat ook komt, de Zandvoorters zijn van een taai

ras en zullen volhouden.
Ja, dat weten we wel. Ons bezwaar geldt dan ook

niet de lengte van de weg, maar de weg waarlangs om
tot het doel te geraken.
Maar bij al die sombere üedachtcn is er een kans.
Vaak hebben de weerprofeten het bij het verkeerde

eind. Ze kunnen zich zelfs nu wel in Usheiligeii ver-

gissen.
Laten we hopen. Laten we altijd bedenken, dat Za-

terdagavond nog stormvlaag ot regenbui ons kan teis-

teren en dat Zondagmorgen het zonnetje over een vre-

dig en rustig duin en zeegebied in volle heerlijkheid

haar stralen kan doen sprankelen.
Ja, heerlijke zonnige zomcrwarmtc met stovend zan'r

en blakend strand.
Ja, zoo moge het zijn en dan: allen gelukkige Pink-

sterdagen op Zandvoort.
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W Benoodigdheden voor Huisvlijt

[•] Pitriet

|©1 Raffia in verschillende kleuren.

DE HUISVLIJT
A. M. Aleven

HALTESTRAAT 65

nMONOPOLE" - Zandvoort

WOENSDAG 23 BVJEl 1934, - 's av. 8 uur

Buitengewoon Concert
van het

Bad-Orkest - Zandvoort

Mendelssohn-Bartholdy-Orkest

Dirigent:

PROF. FELIX ROBERT MENDELSSOHN
Solisten: CO VAN DRIEL, Concertmeester

„ WERNERGERHARD, Solo-Cellist

gj^T PRIJZEN: F 0.75 EN F 0.50 -^®
in voorverkoop MONOPOLE-ZANDVOORT en bij het

Secretariaat van het M,B.O. Amsterdam, Volkerakstr. 22

Plaatsbespreking dagelijksch Telefonisch Zandvoort 40

Iets nieuws op 't gebied van haarverzorging

Een houdbaar kapsel
kunt U bekomen door een nieuwe vinding,

zoodat Uw haar bestand is tegen wind en

zeedampen. Na het onduleeren of watergolven
wordt Uw haar gelieerd. Dus voor een
houdbaar kapsel voortaan LIEEREN,
dit kost slechts 25 et EXTRA.
ONZE PERMANENT VOOR f 4.50
(geheel compleet) IS EEN SUCCES !

Speciaal vertrouwd adres voor: haarverven,

blondeeren, massage, manicuren, etc.

APARTE SALON voor HEERE1M

Maison „GERRITS"
ZEESTRAAT 30 - TE LEF. 348

DANCING IN CENTRAAL.
Gedurende de Pinksterdagen houdt de Hollandia

Bioscoop haar deuren gesloten.
Maar Centraal opent ze weer en op zomersche wijze,

om toegang te geven tot de dancing.
De gezellige zaal van Centraal, het nieuwe dansvlak

en het rustige zitje, deze verandering van programma
zal op de danslustigen ongetwijfeld een groote aantrek-
kingskracht uitoefenen, te meer, daar de muziek door
een uitstekend orkest wordt verzorgd.

NOG EEN POPULAIRE FILMAVOND.
Hoewel de feest en seizoendagen zoo gemakkelijk aan-
leiding zouden kunnen geven om van programma te
veranderen, blijft de directie van de Hollandia Bios-
coop haar goede gewoonte trouw, om op Woensdag een
populaire filmavond te organiseeren.
De tweede dan, die we-in dit nummer van Zandvoort's
Weekblad kunnen aankondigen.
Het programma voor Woensdag 23 Mei geeft wel,

wat men speciaal op populaire filmavonden verlangt.
De zwartchuzaar is een Ufalint, waaraan de beste

artisten als Goctzke en Veidt hunne medewerking heb-
ben verleend.
De zwarte huzaar brengt ons terug in de Napoleon-

tijd.

De macht van Napoleon drukt zwaar en overal heb-
ben worstelingen plaats, om aan die druk te ontkomen.
En te midden van dat ruwe geweld ontbloeit een

liefde.

Want liefde vraagt immers niet naar tijd of omstan-
digheden, noch naar moeilijkheden.

In dit filmlint zijn tal van gevaarlijke moeilijkheden,
die de spanning niet weinig verhoogen.
En als die spanning het hoogste moment heeft be-

riekt wordt de oplossing, reeds ontstaan door de val
van Napoleon, voltooid door echte vriendentrouw.
Haast zouden we zeggen filmtrouw, maar daarover

moet ieder eigen meening maar volgen na De zwarte
huzaar zelf gezien te hebben.
Groote Bluf, het tweede hoofdnummer, is een Para-

mount bewerking van het tooneelstuk van dezelfde
naam en waarvan de auteurs zijn Fred. Haller en Adolf
Schütz.
Het geeft het romantische van een dievenhistorie,

waarin de hoofdpersoon Silver King tevens de hoofd-
figuur uit de filmroman is.

Ook een stuk, dat door het spannende van de too-
neelen en de verrassende wending aan het slot het pu-
bliek zeker wel zal voldoen.
Het scenario beoordeelend gelooven we, dat dit met

zorg gekozen programma aan aller verwachting geheel
zal voldoen.

OPROEP VERGADERING CRICKETCLUB.
Ter nadere bespreking van een alhier op te richten

cricketvereeniging worden allen,die hiervoor belangstel-
ling voelen, opgeroepen tot een Algemcenc Vergade-
ring op Woensdagavond, 23 Mei a.s., te half negen in
Café Diemer, Kerkplein 6.

Op een drukke opkomst wordt gerekend!

DE BREDERODESTRAAT.
De vernieuwing van het wegdek van de Brederode-

straat is voltooid.
Het begin van deze verbetering heeft wel eenigszins

last gegeven, maar nu het werk voleindigd is, kunnen
de bewoners met alle voldoening telkens weer op de
nu gelijke oppervlakte van de weg neerzien.
De groote verbetering, die hoog noodig was, maakt

een prettige indruk.

JONGE HERVORMDEN.
De Jonge Hervormden, die in het nieuwe consistorie-

gebouw der Ned. Hcrv- Kerk deze winter zoo menige
interessante lezing hebben georganiseerd op hun ver-
cenigingsavond, hebben het winterseizoen besloten met
een lezing van Ds. Tromp.
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Firma A. J, M« Koot
VLEESCHHOUWERIJ - HALTESTRAAT 54

1ste PINKSTERDAG 1

GEOPEND
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Voor de Pinksteren
S Ontvangen de NIEUWSTE modellen Zomer- %
jS mantels en Japonnen vanaf f 5.— 5

ALLE MATEN a
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§ Ook Zondags — 't Huis van vertrouwen §
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HET MONOPOLE-MENU.
Zaterdag 19 Mei dus morgenavond, heeft de feeste-

lijke opening plaats van ons Gebouw, waarmede clan

het zomerseizoen wordt ingeluid. Wij kunnen voor dit
eerste begm — het feitelijke hoogseizoen vangt eerst
later aan — reeds een buitengewoon, aantrekkelijk en
uitgebreid p rot,'ramma picsenteeren met zeer vele en
bijzondei e attraeties!

In de eerste plaats dan werden door ons gc-enga-
geerd „The Flevo's Serenaders" Len band bij uitne-
mendheid, welke weidt bijgestaan door Miss Rosy
Samchtini, voor de microfoon! Voorts brengen wij

Ilcnnv' Keiehert, die U zal doen genieten van haar
sublieme dansiantasieen, terwijl Olly Horer haar liedjes
ten beste zal geven!
Zoo U ziet dus. , een programma dat er wezen mag!

De dansleiding berust, als immer bij den bekenden
dansleeraar J. Stol ,li. Voorts hebben wij aan onze in-

richting nog een zéér speciale attractie verbonden.
Iedere week namelijk worden er danswedstrijden ge-

houden om den K.L.M.-prijs, welke bestaat uit een gra-
tis rondvlucht!
U ziet., wc zitten niet stil, om onzen bezoekers het

beste van beste te bieden! Voor hen, die nog nooit ge-
vlogen hebben, een unieke gelegenheid!
Woensdag 23 Mei een buitengewoon concert van het

Badorkest Zandvoort onder leiding van Prof. Felix Ro-
bert Mcndclssohn! Concertmeester Co van Driel; solo-
cellist Werncr Gcrhard.
Uitgevoerd worden o.m. ,,Einc kleine Nachtmusik"

van Mozart; Ouverture „Der Frcischütz" (C. M. v.

Wcbcr); Symphonie b.kl.t. (Unvollendctc) Schubcrt.
De prijzen werden voor dit concert zéér laag gesteld,

n.I. ./ O.o en ƒ 0.50, en gezien de groote belangstelling,
die te Zandvoort steeds is uitgegaan naar een goed
orkest, twijfelen wij er niet aan, of het zal dezen avond
uitverkocht blijken te zijn! Zandvoort heeft immer een
eigen orkest willen hebben., ontelbare stemmen zijn

daartoe opgegaan., welnu., het orkest is er! Aan U
thans de rest! Dat het goed is., daaraan behoeft U
niet te twijfelen! De naam van Prof. Mendelssohn is

U hiervoor reeds een waarborg! Niettemin., komt U
overtuigen, a.s. Woensdag'. Wij rekenen ook op U!
Tenslotte wordt ook dit jaar, evenals het vorige, een

Faney-fair gehouden, ten bate van de Joodsche Vluch-
telingen, en wel van

24—28 Juni a.s. Wij twijfelen er niet aan, of de be-
langstelling hiervoor zal even groot blijken te zijn als

het vorige jaar. Met een groot aantal artisten is onder-
handeld, en velen hebben reeds wederom hun belang-
looze medewerking toegezegd.

In een volgend bericht komen wij hierop nader terug.

(Adv.)

*

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 13 Mei:

H.R.C. II—Zeemeeuwen 1 (Rauch beker), 1—2.

D.W.O. I—Zeemeeuwen. II (Promotie), 5—3.

E.H.S. V—Zeemeeuwen IV (Promotie), —5.

Voor Maandag 21 Mei (2e Pinksterdag) is vastgesteld
Succes I-Zccmeeuwen I (Demi finale Rauch beker) 2.30
Olympische dag in het Stadion te Amsterdam.
Evenals vorig jaar wordt ook dit jaar een Olym-

pische dag (wielrijden, atlethick, hippische sport en
voetbal) gehouden op Zondag 17 Juni c.k.

De prijzen der plaatsen zijn zeer laag gesteld en wel
als volgt ./ 2.50—2.00—1.50—1.00 en staanplaatsen 50 et.

Deze moeten uiterlijk 23 Mei worden aangevraagd
met bijvoeging van het daarvoor benoodigde bedrag.
Onze c.v. Algemcene Vergadering zal worden gehoa-

den in begin van Juni.
Bestuursvergadering op Dinsdag 22 Mei d'ïs avi.nds

8 uur aan het bekende adres.

OFFICIEELE K.N.G.V.-MARSCH.
Op Zondag 10 Juni heeft in de omstreken van Haar-

lem een 30 K.M. marsen plaats. Iedereen kan hieraan
meeloopen.
Wandelaars gaat mee door de mooie streek rondom

Haarlem. Het inleggcld is ƒ 0.60 terwijl degecn die niet
uitvalt de K.N.G.V.-mcdaille ontvangt. Aanmelden zoo
spoedig mogelijk bij het secretariaat T.C. van O.S.S.,

"J. H. B. Brink, Groote Krocht 28.

Dames en heeren sluit U aan!!

OPENBARE LEESZAAL.
De Openbare Leeszaal zal op Zaterdag 26 Mei a.s.,

tot nadere aankondiging in September, worden geslo-
ten. Zaterdag 19 Mei worden dus voor de laatste maal
in dit seizoen boeken uitgegeven.
Het bestuur verzoekt den lezers vriendelijk te willen

zorgen dat alle uitgeleende boeken op den sluitings-

datum zijn terugbezorgd.

voor de a.s. FEESTDAGEN
om Uw bestellingen op te geven
is de :

- ==

Gebr. KREIJOER, Stationsstraat 12

536 TELEFOON 536
AM één EERSTE KWALITEIT RUND-,
— KALFS-, en VARKENSVLEESCH —

Haltestraat 37 Telefoon 311

PRIMA VLOERZEIL, per el 49 et

TAFELZEIL per el 48 et

COCOSMATJES 29 et

TWIST MATTEN, per el 39 et

SLAAPKAMER KLEEDJES 98 et

STERKE KEUKENSTOEL 85 et

STERKE KEUKENTAFEL 168 et

KOPEREN ROEDEN, per Meter 22 et

SPATZEILTJES 25 en 32 et

NIEUWE SLAAPKAMER KLEEDJES 98 et

COCOSLOOPER, per cl 55 et

STOFDOEKMANDJES 25 et

HONDENMANDEN 68—89—115 et

WASCHMANDEN 300—350 et

THEEMANDJES 89 et

CRÈME THEESERVIES, 15 dcclig 275 et

GEKLEURD NEST SCHALEN 59 et

GOUDLIJN BORDEN 29 et

GOUDLIJN THEESERVIES 348 et

GOUDLIJN ONTBIJTSERVIES 348 et

PORS. EETSERVIES, mooie decors 995 et

SPATZEILTJES 32 et

EMAILLE FLUITKETELS 74 et

BROODTROMMELS 79 et

BROODROOSTERS 24 et

ir
IL

*•*

B.E.S. KOOKFORMUIS.
Verbruik 1 cent per uur

Heet als Gas maar veel voordeeliger

KRIJGT U MET DE FEESTDAGEN BEZOEK ? ? ?

Wij hebben heerlijke Pudding vanaf 7 cent per pakje;

Bessensap 15 et. per flesch; Sprits 25 et per Va pond;
Zalm en Mayonaise, samen 29 et; Haring in tomaten-
saus 25 et per blikje. — Tevens alle verpakte levens-

middelen van Keg. Rijst vanaf 12 cent per pak.

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

Weg met het Broodmes!!

Waarom nog snijden??

MACHINAAL GESNEDEN EN

HYGIËNISCH VERPAKT

GEEFT GROOT GEMAK EN
BLIJFT 2 DAGEN VERSCHÜ

Laat U niet wijs maken dat het

brood duurder is, het is de gewone prija

ALLEEN bij Luxe Bakkerijen

v.ii. GEBR. J, v. !l, WERFF
1 GASTHUISPLEIN 1

Telefoon 129 — — Zandvoort

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot Arie Paap, werkzaam als Hulp-

fitter aan het Gemeente Gasbedrijf alhier, is geslaagd
voor het examen ingesteld door de Ver. van Gasfabri-
kanten.

NIET PARKEEREN.
Er is een aanvang gemaakt met het uitvoeren van de

nieuwe verkeersregeling, zooals die voor het seizoen zal

gelden.
De aanwijzingen van de maximum snelheid zijn weg-

genomen, daar de maximum snelheid als proef is op-
geheven.
Met het plaatsen van aanwijzingen in die straten,

waar niet geparkeerd mag worden, is een begin ge-

maakt.
HET ZUIDERBAD GEOPEND.

De opening van het Zuiderbad zal morgen, Zaterdag'
19 Mei, plaats hebben.
Nu de Boulevard Paulus Loot zoo'n groote verbete-

ring heeft ondergaan, zal Zuid Zandvoort ook daardoor
deelen in de belangstelling van onze zomergasten.
De stilte, die vroeger in dat deel van ons dorp kon

heersenen, behoort thans gelukkig ook tot het verleden.

SIMPLEX Rijwielen
het populaire Rijwiel voor dit seizoen f 31.-, 39.50

Cycloïde Rijwielen ......ƒ 57.00—59.50

Hevea Buitenbanden . ƒ 0.90—1.10—1.30—1.50

Vredestein Buitenbanden . ƒ 1.30—1.75—2.25

Bakfietsbanden ƒ 3.50—4.00

Al deze banden zijn uitsluitend Hollandsche ban-

den en worden onder volle garantie geleverd.

Vraagt prijs voor het opknappen van Uw Rijwiel

Rijwielhandel en reparatie-inrichting

JAN POOL 3 Van Ostadestraat 3
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DAM ESI HIER ELDIKS NIEUWE PRIJSNOTEERïNG!
MT GROOTE AFSLAG VET BLANK KALFSVLEESCH

!

KALFSVLEESCH
Karbonadc, por pond
Poulct, per pond
Gehakt, per pond
Lappen, per pond
Rolladc. per pond
Ribstuk, per pond
Borst (gevuld, per pond
Fricandcau 90 en
Oesters
Blinde Vink
Schnitzel
Lever
Nieren
Hersenen
Pooten, per stuk
Zwezerik, per stuk
Vet, per pond

VARKENSVLEESCH
Doorregen Lappen, per pond
Karbonadc Schouder
Karbonadc Haas
Karbonadc Rib
Magere Lappen
Rolladc
Fricandcau
Filet

50



ijzerhandel „Centrum"99*

TUINSPADEN

KINDERKOOR „ZANGLUST".
ITct Zandvoortsche Kinderkoor Zanglust directeur

de heer Jaeob J lamel, heeft in Monopole haar uitvoe-
ring gegeven.
Als we even terugdenken aan de bewogen tijden van

deze winter, tijden, die ook invloeden op het koor ge-

had moeten hebben en aan de korte tijd van het be-
staan —

• het koor werd opgericht 19 Januari '34 —
dan zijn alle factoren aanwezig, om van een goed ge-

slaagd concert te gewagen.
liet programma gaf enkele bekende zangnummers.
Deze herhaling geschiedde op speciaal verzoek. Een

bewijs, dat het Kinderkoor Zanglust deelt in de groote
belangstelling, die op Zandvoort voor de zangkunst be-
staat.

Dan waren er enkele nummers op het programma
voor de solisten mevr. Cirethe Weynschenk—Hogen-
birk, sopraan en de heer Boris Lensky, viool.

De avond werd geopend door een kort van mevr.
Koper—Beekhuis. Maar mocht de rede al kort zijn, het
was een woord vol geestdrift en opwekking. Een bewijs
van het meeleven met het wel en wee van Zanglust
door de ouders, dat de beste waarborg en voor krach-
tige en sterke ontwikkeling in zich houdt,
en sterke ontwikkeling in zich houdt.

Krachtig en sterk door het bewijs van samenwerking
tusschen groot en klein, waarvan mevr. Koper—Beek-
huis zoo eerlijk en oprecht getuigde.

Het was voor het koor een groote eer den Heer en
Mevr. Van Alphen met de beide kinderen onder hun
gasten te mogen rekenen.

Mevr. Grethe Weynschenk—Hogenbirk beschikte
over een mooi sopraangeluid dat in de zaal van Mono-
pole glashelder tot de luisteraars kwam.
Vooral haar: Portrait van Chaminade met viool en

pianobegeleiding verwierf een levendig applaus, dat in

alle opzichten verdiend was.
Boris Lensky is als vioolvirtuoos zoo beroemd, dat

zijn naam op een programma daaraan een bijzondere
waarde verleent.
Maar het beste van het beste, dat hij ons deze avond

bracht was wel: Heksen Czardas, een bezielend stuk,

waarvan hij zelf de schepper is.

Bijzonder werd ook zijn. extra nummrc, de Serenade
van Macovoki toegejuicht.
Het Kinderkoor had ook een buitengewoon goede

avond, en werd er uitstekend gezongen en had alles een
ordelijk verloop.

Alleen zouden wc de Zandvoortsche jongens eens
willen opwekken, om de gelederen van hun makkers in

Zanglust te komen versterken. De meisjesstemmen wa-
ren nu in sommige gevallen te sterk in de meerderheid.

Bijzonder werd ook zijn eytra nummer, de Serenade
dinij van Jac. Hamel .Ir.

Bijzonder werd ook zijn extra nummer, de Serenade
Den Hertog, waar de muzikale illustratie verzorgd werd
door mej. Locs Schoenmann en Jac. Hamel Jr.

De heer Hamel had aan het slot een dankbare hulde
in ontvangst te nemen van de enthousiaste gasten.
Mevr. Koper—Beekhuis sprak daarbij het slotwoord

en overhandigde een fraaie fruitmand als meer tastbaar
bewijs van dankbaarheid. Aan mevr. Weynschenk

—

Hogenbirk werden bloemen aangeboden terwijl mej.
Locs Schoenmann een doos bonbons als dankbaarheids-
offcr werd aangeboden.
Tot slot was er op het gladde dansvlak van Mono-

pole een gezellig bal onder leiding van den heer .1. Stol.

HET ZANDVOORTSCHE BADORKEST.
Het Zandvoortsche Badorkest onder leiding van dr.

Felix Mendelssohn zal zich Woensdag 23 Mei in Mono-
pole laten hooren.
Het eerste optreden van dat orkest in Monopole is

een succes geweest.
Zij, die tot deskundig oordeelen bevoegd waren, spra-
ken hun beste critiek uit. Een critiek, die zeer gunstig
was en in alle opzichten van een groot vertrouwen in
de toekomst getuigde.
Immers, bij het eerste optreden in Monopole was het

gezelschap nog maar heel kort samengesteld en nog
niet ingestudeerd.
Toch toonde de leider, dr. Felix Mendelssohn als

leider toen reeds, dat Zandvoort in dit Badorkest een
gezelschap zal krijgen, waardoor het in de muziek-
wereld een vooraanstaande plaats zal innemen.
Door het Badorkest onder leiding van dr. Mendels-

sohn zal Zandvoort zieh op dit gebeid een eervolle
plaats kunnen bezetten naast haar sterkste en voor-
naamste medcdingsters.

Bij een tweede concert zal het goede vertrouwen van
de critiek op steviger wijze door de feiten bevestigd
worden.
Zonder twijfel zijn de goede accenten, die toen reeds

de waarde van het Zandvoortsche Badorkest stempel-
den tot volledige accoorden, ontwikkeld, nu de samen-
stellende doelen van het orkest meer vertrouwd met
elkaar zijn geraakt wat het samenspel betreft.

Zandvoort kan dan ook Woensdagavond in Mono-
pole een zeer bijzondere avond van Kunst verwachten.
Een avond, die aller belangstelling verdient.
Liet programma wijst dat uit, de naam Mendelssohn

Bartholdy is daarvoor een waarborg en de solisten Co
van Driel en Gerhard Wegner garandeeren dat extra
nog eens volkomen.
We plaatsen daarom gaarne een opwekking, om voor-

al deze concertavond in Monopole niet te verzuimen.
Men steunt daarmede een pogen, dat voor onze gc-

hcele badplaats vérstrekkende gevolgen kan hebben.
Een pogen, dat door den lieer Kiefer op een zoo uitne-
mende wijze wordt gesteund, dat dit concert daar door
alleen reeds de aandacht verdient van ieder, die mee
wil helpen om Zandvoort vooruit te brengen in de rij

van Ncderlandsche badplaatsen, in de rij van die bad-
plaatsen, waar de Kunst hoog gehouden wordt.

OOK DAAR.
Mei \ ecl enthousiasme is re Lonneker het open-

luchttheater geopend.
liet doel is, om Twcntsehe sagen zoo om te werken,

dat ze \oor vertooning in lur openluchttheater geschikt
zijn, om daardoor dun de volksontwikkeling te dienen.
Met onze herinnering nog versch in het geheugen,

wensen en we toch die enthousiasten daar in. Lonneker
van harte een slagen van hun pogen.
Het mooie is zeker nu reeds, dat dit Twcntschc open-

luchttheater tot stand is gekomen door de arbeid van
de cursisten van de wcrkloozen cursussen.

& WH I

TELEFOON 18

Z. V. T.
TELEFOON 18

LUXE TAXI
GROOTE KROCHT 20

BEDRIJF
— ZANDVOORT

GAZELLE
RIJWIELEN

VERHUUR MET
EN ZONDER
CHAUFFEUR

TROUW-, ROUW-
en TOERRIJDEN.

CABRIOLET COUPé
SEDANS.

6 CYL. OPELS MET ONAFHANKELIJK GEVEERDE WIELEN.

Henk Schuilenburg
Groote Krocht 13 - 't wonder van Zandvoort

Rijwielen en Onderdeden tegen prijzen uit Amsterdam
lste klas Repartie-inrichting

Goedkoope prijzen. —

-

Vlugge bediening.

Laat Uw rijwiel door ons opknappen en U staat ver-

baasd. Zegt het voort! — Zegt het voort !

Jllll" "(l!fe

PAEPER &DERLAGEN
TELEF. 340 - ZANDVOORT

Dag en nacht GEOPEND
zoowel voor wagens^als reparatie.

:.. TAXI'S
DORP .... f 0.30

HAARLEM . . f 1.00

AMSTERDAM . f 3.00

m
Nieuwe Wagens
„Continental"- en„Vaux" hall

Groote 6-7-persoons Auto's
met] Bekwame Chauffeurs

S PE Cl AAL VOO R :

BINNEN &BUITENLANDSCHE REIZEN

REPARATIES
door vakkundige mechaniciens

RUIME STALLING
desgewenscht met onderhoud en voorbrengen

tiiu -llF

Wie niet adverteert, wordt

NOORD EN ZUID OPENING.
Dat het seizoen een aanvang heeft genomen is over-

al te bespeuren.
Gaat men langs de Noord-Boulevard dan ziet men

reeds in de verte de groote entréepoorten opgesteld,
die toegang geven tot het „Noorderbad".
De poorten voorzien van vlaggen en geschilderd in

de Zandvoortsche kleuren roepen als 't ware een wel-
kom toe.

Men zal er dan ook geen spijt van hebben eens een
bezoek aan het „Noorderbad" te gaan brengen. Alles
wat maar gedaan kon worden om het de a.s. gasten zoo
prettig mogelijk te maken is gedaan.
Er zal geconcerteerd worden, dans muziek zal er zijn

en wel door het beroemde Dans- en Stcmmingsorkest
van Hans Wiek.
Ook voor de kinderen is gezorgd en zal er beide Pink-

sterdagen een Poppenkast en goochelen zijn.

Voor de zwemlustigen is het zwembassin in gereed-
heid, gebracht, kortom alles is gereed om de zomergas-
ten te ontvangen.

Komt men nu aan de Zuid Boulevard en is men moe
van het wandelen dan is er een prachtgelegcnheid om
van de vermoeienis te bekomen.
Lunchroom „Populair" v.h. Rest. Driehuizen biedt U

alle cemtort aan. Terras met pracht gezicht op zee,
goede consumptie tegen matige prijzen en een gezellig
stiijkjc.

Zoo is er nog een reeks op te noemen maar 't zou
te eentonig worden, alleen dit nog, het seizoen is ge-
opend en we hopen dat het een goed seizoen mag zijn.

E-EN COSTUUM.
k

dal: ii3 alle opzichteraAFis?
Wy leveren het U

]. A + F. ZORN Jr.
Dames- en Heerenkleermaker.

KERKPLEIN 8a — TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichitng.

'j

IJ

-y



EXorp f 0*25 Haarlem £ 0.90 Amsterdam £ 2*90 Voorkomen f 0.05

Steeds TEKOOP GEVRAAGD:
Meubelen, zolderop-
ruimingen enz. enz.
-Overal te ontbieden. DE WITTE
ZWAAN, Brugstraat 1-17-19
Telef. 464.

TE HUUR:

Strandwagens
DE WITTE ZWAAN, Brug-
straat 1-17-19 Telef. 464

Krijgt U gasten ! Huur dan Uw
Ledikanten, Bedden,
Meubelen, enz. enz. bij

DE WITTE ZWAAN, Brug-
straat 1-17-19, Telefoon 464.

GEVRAAGD

FLINKE DIENSTBODE
v. d. en n., in kl. gez., v. direct

of 1 Juui. v. g. g. v. Dr. Smit-
straat 10, Zandvoo.'t.

Te Huur*
drie BOVENWONINGEN bev.

4 kamers, keuben, badkamer,
groote zolder, f 7.50 per week.

Twee BENEDENWONINGEN
bev. 4 kamers, keuken, badka-
mer, f 7.50 per week.
Te bevr. Makelaar W. PAAP

Woningbureau Zeestraat 14.

GEVRAAGD

EEN MEISJE
voor de morgenuren en Vrijdags
•dengeheelen dag. LeeftijJ boven
15 jaar. Adres: Hugo de Groot-
straat 23.

TE KOOP wegens plaatsgebrek

.een zeer mooie zwarte

DuitschePIANO
Burg. Engelbertsstraat 32.

ONGEMEUB. te huur gevraagd

KLEIN HUISJE
(Zomerhuisje) ook ber. als huis-

bewaarder. Br. m. prijs en om-
schr. No. 252 Bur. Zandvoort's
Weekblad.

VOOR

"jne Vieesctiwar
hebben wij deze week een zeer voordeelige
aanbieding-

2 ons Schouderham 25 et

1 ons Schouderham en 1 ons Tongeworst 25 et

1 ons Schouderham en 1 ons Plokworst 25 et

1 ons Schouderham en 1 ons Kips Leverworst .

.

25 et

1 ons gerookte Rib en 1 ons Boterhamworst .... 25 et

V» pond Boterhamworst 20 et

Prima Gouda Volvctte Kaas, per pond 34 et

Edammer Kaas, per pond 28 et

Leidsche Kaas. per pond 25 et

Comestibleshandel J- G- NÏJHUIS
GROOTE KROCHT 32 — TEL. 370

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging

GERTENBACH'S DRUKKERIJ

DRUKWERKEN OP ELK GEBIED

ADVERTENTIE'S VOOR ALLE BLADEN
ACHTERWEG NO. 1 — TELEFOON NO. 135

ijzerhandel „Gentrum"
GIETERS

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 265

Huisvrouwen LEEST
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
Abonnementsprijs voor Zandvoort ƒ 1.— ; buiten Zandvoort ƒ 1,50 per kwartaal. Extra nummer 10 cent.

Directie en Administratie:

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
Achterweg 1 - Tekf. 135 - Giro 9446.

GERTENBACH'S Ï>RUKKERIJ
ZANDVOORT

Advertentién van 1—6 regels ƒ 1.85.

Elke regel meer ./ 0.30. Bij abonnement
speciaal tarief. Ingezonden mededec-
lingen op de eerste pagina J 0.Ó0 per
regel.

RAADS-YERGABERING
Donderdagavond om half acht kwam de raad dezer

gemeente in openbare zitting ten raadhuizc bijeen.
De zomertijd deed haar invloed reeds gelden want

er was zeer weinig belangstelling op de publieke tri-

bune.
Afwezig was de heer Druijf.

Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken gaven weinig aanleiding tot

bijzondere besprekingen. De meeste werden voor'kcn-
nisgevingaangenomen of naar B. en W. gezonden om
prae-advies.
Het punt, dat de meeste bespreking vroeg was de

kwestie van den badman A. Kerkman.
De heer Koning was de eerste, die naar voren bracht

een proeftijd van een jaar te geven aan Kerkman. Alle
hoop was er, dat de keuring dan een beter resultaat
zou hebben, daar het slechts om een geringe afwijking
ging.
De heer Groen steunde dat voorstel dadelijk.
De heer Van der Moolen voerde nog aan, dat mis-

schien een keuring op functie een oplossing zou kun-
nen brengen. Dat werd vroeger ook wel gedaan.
De heer Elffcrs wees er op, dat volgens verklaring

van den Directeur der Bedrijven, Kerkman een uit-

stekende werkkracht is. Ook hij meende, dat in dit

geval een oplossing gevonden moest worden.
Wethouder Slegcrs zette uiteen, dat aan de hand

van de Verordening B. en W. niet anders hadden kun-
nen handelen, dan ze nu gedaan hadden. Ook hij voel-
de in dit geval voor een langere proeftijd.
Met negen stemmen en een blanco werd de heer

Kerkman als tijdelijk in de functie van Badman be-
noemd voor een jaar.

Zij, die zich reeds hadden aangemeld of dit nog wil-

den doen naar aanleiding van de geplaatste oproep
kunnen voorloopig dus een jaar hun verlangen uitstel-

len.

Natuurschoon.
Enkele stukken waren nog nagekomen.
De Voorzitter deelde o.a. mede, dat door B. en W.

vergunning was verleend voor het afgraven van 3000
M3 zand in een omgeving in het midden van. de Am-
sterdamsche Waterleiding, waar geen schade werd
toegebracht aan het natuurschoon, zooals dat door de
Verordening werd beschermd.

Straatnaam.
Met algemeene stemmen wordt besloten de naam

van Wagemakerssteeg te vervangen door die van Wa-
gemakerspad.
Hierdoor is de laatste steegnaam uit het stratenplan

van Zandvoort verdwenen.
Pachtverlaging.

Over een aanvrage van pachtverlaging zal eerst in

besloten zitting beraadslaagd worden.
Circusterrein.

Volgens voorstel van B. en W. werd afwijzend be-

schikt op de aaf~ r
j

-age van het circus Robeti om te

Zandvoort een standplaats te mogen innemen gedu-
rende de maand Augustus van het aanstaande seizoen.

Goebbels, sterk in zijn zwakheid*

De Duitsche Minister van Propaganda, Goebbcls, is

weer eens aan het ..redevoeren" geslagen. Op zich zelf

is dit niets bijzonders: wij zijn gewoon aan de dave-
rende speeches van dezen Minister, die, groot organi-
sator en goed spreker als hij werkelijk is, de taak
heeft „feestvergadcringen" te beleggen, en daar het
heil van zijn regime te verkondigen.
Al doet het ons wel wat vreemd aan, dat in het naar

den (cconomischen) afgrond hollcnden Duitschland,
steeds maar weer tijd (en geld!) is voor deze massale
bijeenkomsten. Intusschen is dit een zaak, die den
Duitschers zelf aangaat, en ons verder niet kan be-

roeren. Evenzoo staat het met het gesprokene, als dit

het Nationaal-Socialisme betreft. Moeten onze Ooste-
lijke naburen steeds maar weer in feeststemming de
weldadigheden van hun nieuwe beweging hooren — en
vinden zij zich er wel bij — 't is ons best: wij gunnen
hun zoo'n vreugderoes gaarne, en zijn het allerminst

eens met hen, die er zich aan ergeren.
Maar anders wordt het, als het gesprokene in strijd

komt met onze begrippen van menschclijkheid en
recht. Als er een ïictze ontketent wordt tegen een
groep burgers, wier veiligheid in gevaar gaat verkec-

ren. En die geheel weerloos zijn, terwijl zij hetzelfde

recht op ovcrheids-bcschcrming hebben als elk ander.

Goebbels dan heeft in een van zijn laatste „propa-

ganda" redevoeringen de Duitsche joden weer aange-

vallen, en hen verweten, dat het economisch met
Duitschland zoo slecht gaat. Zij zijn de oorzaak van
een sterk onvoldoende export, die zeer lijdt onder de

buitenlandsche boycot van Duitsche goederen.
Én als daar geen verandering in kwam. Welnu, dan

hebben de joden in Duitschland het feitelijk aan zich

zelf te wijten, als er vandaag of morgen een „volks-

gcricht" over hen gehouden wordt.
Nu is Goebbels' wel zoo handig, om niet openlijk

tot gewcldaden aan te sporen. Integendeel, handen
thuis, maar men moet met „woorden" de joden steeds

weer laten voelen: dat zij eigenlijk „gasten" zijn, en

in Palestina thuis hooren .

De heer Groen vroeg naar bepaalde beletsels en
dacht dat het bij minder gunstig weer een attractie

zou kunnen zijn.

Wethouder Molenaar had geen bezwaar tegen een
circus, waarbij hij echter wist, dat er verschillende be-
zwaren waren, zou hij aan 't besluit zijn medewerking
niet onthouden .

Met algemeene stemmen werd afwijzend op het ver-
zoek beslist.

Insignes.

Met algemeene stemmen werd besloten, om de ar-

tikelen 20a en 22a van het Ambtenaren Reglement ook
van toepassing te verklaren op het personeel bij het
Openbaar Lager Onderwijs.
Het betreft hier het dragen van insignes.

Voorschot L.O.
Volgens advies van B. en W. werd besloten tot be-

taling van een voorschot volgens art. 103 der Lager
Onderwijs Wet 1920.

Afrastering.

Met algemeene stemmen werd besloten B. en W. een
credict van ƒ 145 toe te staan voor afrastering van
gemeente terrein.

Strandpacht en huur.

Met algemeene stemmen werd volgens voorstel van
B. en W. besloten tot het overdragen van strandpacht
en tot verhuren van grond.

Venten vrije strand.

B. en W. hadden voorgesteld, om voor het venten
op het vrije strand rechten te heffen.
De heer Van Rijnbcrk begrijpt de motieven niet, die

tot dit voorstel hebben geleid. De toestanden worden
slechter. Werkloozen trachten zoo nog eenigc verdien-

sten te verkrijgen. Dat nu ventvergunningen betaald
zullen moeten worden vindt hij niet juist.

De Voorzitter wijst er op, dat het vrije strand zeer

druk bezocht wordt en dat de verkoop daar grooter

is, dan in menige tent op het strand. Ongetwijfeld
wordt er aardig verdiend.
De heer Van der Moolen vraagt, of, nu er voor het

venten betaald zal worden, ook systeem in het vcr-

leenen van de ventvergunningen zal bestaan.
Ook de heer Vader vraagt beperking.
Nadat de hceren de verzekering daarvan verkregen

hebben, wordt het voorstel van B. en W. met alge-

meene stemmen aangenomen.

Kiosk aan de Zeeweg.
Een aanvrage was ingekomen, om aan het eind van

de Zeeweg een kiosk te mogen plaatsen voor de ver-

koop van ijs.

De heer Elffers wil advies van de Schoonheidscom-
missie, daar het tentje toch aan billijke eischen zal

moeten voldoen.
De heer Van der Moolen deelt echter mede, dat de

kiosk er reeds staat. Het wordt dus een napraten.

De heer Van Rijnbcrk zag liever overleg met de

Gemeente Bloemendaal. Daar zou de kiosk achter het

prikkeldraad kunnen komen .

De heer Elffers meent, dat nu de kiosk er al staat,

verdere bespreking in de raad overbodig is. blij be-

Wij meenden juist, dat gasten met voorkomendheid
behandeld moesten worden — maar ten opzichte van
gastvrijheid kunnen verschillende begrippen heerschen.

Het begrip „gastvrijheid" heeft in Duitschland
klaarblijkelijk andere beteckenis dan ten onzent. Een
waarschuwing voor hen ,die hun vacantic daar door
willen brengen!

Is het dan te verwonderen dat zoo velen met terug-

houdendheid op ruimen schaal verspreide affiches tot

uitnoodiging van toerisme in Duitschland lezen?

Hier is een uniek voorbeeld Ministcr(!) die provo-

ceert tot onaangenaam (zacht uitgedrukt) optreden

van de cene groep burgers tegen een andere vreed-

zame groep. Geen joden op het tooneel, geen joden in

de jrcdacticbureaux. Flanecren de joden over de Kur-

fürstcndamm, en zijn zij wat luidruchtig, dan beleefd

vragen: wanneer zij weer naar Palestina gaan.

Is het niet verheffend? Neen. 't is een bewijs van
zwakte, van groote zwakte zelfs! Ieder, die rustig de

zaken beschouwt, kan het onmogelijk anders zien.

Bij verstandig beleid, zou Duitschland een afzetge-

bied kunnen hebben voor iOOO.000.000 zielen. Er zijn

ongeveer 15.000.000 joden op de wereld. Begrijpt men
nu dwaasheid, dat de joden de schuld zijn van Duïtsch-

lands onvoldoende export?
Neen, er moest een veiligsheidsklcp komen, voor de

meer dan ondragelijke druk, waaronder economisch
Duitschland leeft.

Van 31 Maart 1934 tot 30 April 1934 nam de vlot-

tende schuld toe van 2188 millioen tot 2344.8 millioen

niettegenstaande het gegoochel met de mark, het cre-

ë eren van „toekomst"-betalingen. ... en de belofte van
het delgen der staatsschulden op korten termijn! gaat

dit spelletje door, dan zal de tijd niet ver meer zijn,

dat Duitschland insolvent is.

Een zondebok voor deze teleurstellingen wordt ge-

vonden in het jodendom. Dit is de schuld van al die

narigheid, en als cen „minister" het zegt, slikt de goe-

gemeente de pil, zonder te bevroeden, dat er met vuur

gespeeld wordt, zonder te begrijpen, dat het buiten-

land met spanning de ontwikkeling der gebeurtenissen

afwacht, zonder in te zien, welk een groote waarschu-

treurt het lange verloop, die deze aanvrage heeft ge-
had.
Wethouder Molenaar geeft nadere toelichting op dit

geval, liet betreft hier een standplaats, die reeds tien
jaar door dezelfde persoon wordt ingenomen. Vroeger
met een kar. Maar de eigenaresse wordt cen dagje
ouder en het wordt bezwaarlijk, elke avond het ijs-

wagentje naar Zandvoort terug te rijden.

Nu het karretje versleten raakte, was de aanvrage
voor een kiosk ingediend. De kiosk neemt nauwelijks
meer plaats in dan het vroegere karretje.
Wethouder Slcgers meent, dat zulke dingen toch niet

met verzoeken en teckening behandeld behoeven te
worden.
De heer Van der Moolen gelooft, dat het tentje geen

gezwaar zal geven. Wel de lange duur, eer er van het
verzoek iets gehoord werd.
Toch gclooit de heer Elffers, dat de Wethouder hier

op de verkeerde weg is, hoewel geheel te goeder trouw.
Hij gelooft niet, dat in cen goed bestuurde gemeente
zoo'n geval zou kunnen voorkomen.
Met algemeene stemmen wordt de pachtprijs aange-

nomen en ondervindt het tentje verder geen bezwaar.
Uitzichttoren.

Volgens voorstel van B. en W. wordt de watertoren
als uitzichttoren verpacht aan den eenigen gegadigde,
die zich bij inschrijving daarvoor had aangemeld.

Straatbelasting 1934.

Zonder bezwaren wordt het kohier van de straatbe-

lasting over 1934 door de raad goedgekeurd.

Hypotheek.
B. en W. hadden de raad voorgesteld, de hypotheek

overeenkomst met de NV. Lcnicor op te zeggen.
Het is den heer Elffcrs uit de toelichting gebleken,

dat de achterstand reeds dateert van 1930. Vier jaar
dus. En in die tijd heeft de algemeene toestand zich

in ongunstige zin gewijzigd.
Bij spoediger ingrijpen was het verlies zeker kleiner

geweest.
De heer W. Paap vraagt, of uitstel van deze kwestie

niet raadzaam is. Hij wijst er op. dat door verlaging
van de rentcstandaard tot 4 pet. het middel bestaat,

om het achterstallige in te halen.
Wethouder Slcgers uit zich in gelijke geest. Binnen

enkele weken loopt de tegenwoordige hypotheek af.

Met geringer percentage bestaat er kans op inhalen
van de achterstand.
Op zijn voorstel wordt de beslissing door de raad

uitgesteld tot een volgende vergadering.

Aankoop grond.
B. en W. hadden, voorgesteld eenige grond aan te

koopen, noodig voor de verbrecding van het Badhuis-
plein.

De heer Groen heeft daar bezwaar tegen. Door Groot
Badhuis is cen weg in beslag genomen, die vroeger een
toegangsweg tot het strand was. Zonder eenigc ver-

goeding. Nu wordt voor grond, die de gemeente noo-
dig heeft, een flinke prijs gevraagd.
Ook Wethouder Molenaar is nog altijd van mecning

dat de gronden van de in beslag genomen weg ge-

meentegrond is. Hij wil echter die kwestie niet met de-

wing voor anderen deze „weldaden" van het nationaal-

socialismc inhoudt.

Een getrouw bondgenoot in zijn joden-bcstrijding

vindt Minister Goebbels in den heer Julius Streicher.

Deze „heer" van wiens journalistieke gaven we al eer-

der in onze artikelen iets vertelde, (hij is tevens S.S.

leider, en staatsraad, lid van de Bcicrsche regeering)

is uitgever van een. weekblad „Der Stürmcr", dat vol-

staat met ophitsende artikelen tegen de joden.
Voor iemand die van „prikkcllcctuur", en „prikkel-

illustraties" houdt, is dit blaadje aan te bevelen. Wij
maken ons sterk, dat in Nederland cen dergelijke uit-

gave als pornografische verboden werd.
Begin Mei verscheen cen extra-nummer, dat 40 Pt.

kostte. Een goed zaakje intusschen. want bij een op-
lage van 110.000 exemplaren, zit er een zoet winstje in,

dat zelfs de niet-jood Streicher allerminst versmaadt.
In dit extra-nummer werden speciaal de ritucele

moorden behandeld, die de joden twee maal per jaar

op Christenen bedrijven. Want zij hebben christen-

bloed noodig voor hun ritus! Een en ander wordt met
teekeningen „verlucht" en \crduidelijkt.

Met dergelijke onzin wordt het Duitsche „cultuur-
volk vergiftigd. Afgescheiden dan nog de 1001-plage-

rijen, waaraan de joden blootstaan, b.v. de burge-

meester van Neurenberg verbood de joden om van de
openbare zwemgelcgcnhcdcn gebruikt te maken, elders

werd den Joodschen winkeliers aangezegd, hun vollen

naam duidelijk op de ramen te vermelden, opdat de
clientèle goed kunnen zien, dat zij bij cen jood koopen
enz.

Hebben wij ons artikel ten onrechte getiteld „Goeb-
bels, sterk in zijn zwakheid"?
Want een regeering, die zich sterk voelt — en nog

wel een regecring, dat cen bewind tot cen ongeëven-
redigdc macht voert, heeft dergelijke middelen tot

consolidatie niet noodig.
Zouden de gewraakte uitlatingen en maatregelen

niet veel eerder een groote zwakte betcekenen, niet-

tegenstaande alle verzekeringen van het tegendeel? De
tijd zal zulks bewijzen.

Nadruk verboden.
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AARDAPPEL BERICHT
per K.G. p. 10 K.G. p. H.L.

BLANKEN 6 et. ƒ 0.60 ƒ 3.80

DRIELINGEN .... 7 et. ./' 0.65 ƒ 3.90

BEVELANDERS ... 7 et. ƒ 0.70 ƒ 4.60

REDSTAR 7 et. ƒ 0.70 ƒ 4.70

BONTEN 8 et. ƒ 0.80 ƒ 5.50

BLAUWEN .... 8 et. ƒ 0.80 ƒ 5.50

BRAVO'S 9 et. ƒ 0.90 ƒ 6.00

DUINKRALEN ... 10 et. ƒ 1.00 ƒ 6.30

MALTA 14 et. ƒ 1.35 ƒ 8.50

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 K.G,

VAN DEURSEN'S
AARDAPPELHANDEL

Kerkplein 8b - Telefoon 74 - Zandvoort
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„GELR IA"

ZATERDAG 26 MEI - 's middags 2 uur

OPENING
ACHTERWEG 1 TELEFOON 135

Goede collectie : Romans, Litteratuur van be-
kende schrijfsters en schrijvers. Tevens vestigen
wij de aandacht opeen uitgebreide keuze Jongens-

en Meisjesboeken.

Geopend van 8~12.30 v.m. en van 2—10 n,m.

GERTENBACH'S DRUKKERIJ
ZANDVOORT'S WEEKBLAD

DRUKKER IJ

G E RTEN B AC H

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

ze zaak combinceren, maar gescheiden houden .

De heer Van Rijnbcrk raadt aan, rechtskundig ad-
vies in te winnen.

Dit is vroeger reeds gedaan, correspondentie is ge-

voerd, het dossier zal den heer Van Rijnberk ter in-

zage verstrekt worden.
De heer W. Paap is voor radicaler middelen. Als

men meent, dat men het recht heeft, om een weg af te

sluiten, dan meent hij, dat de Burgemeester wel het
recht heeft, om die afsluiting te verbreken.
De Voorzitter wijst er op, dat hij niet zooveel rech-

ten heeft, als de heer Paap meent.
Met algemeene stemmen wordt tot aankoop van den

grond aan het Badhuisplein besloten.

Parkeerterrein,
Met aluemcene stemmen wordt besloten het par-

keerterrein bij Hotel d"Ornngc te verpachten vo»r
./' 1000 aan Jb. Paap, Pakveldstraat.

Ambtenaren Reglement.

De voorgestelde wijziging van Art. 2 van het Ambte-
naren Reglement wordt onveranderd goedgekeurd.

Schoonheids Commissie.
Volgens concept wordt de Verordening Schoonheids

Oommissie cn Instructie technisch acsthetisch advi-

seur der gemeente met algemcenc stemmen goedge-

keurd.

r uw ips wasc
ALLEEN

Model Fijn Strijkiiuichting „DE LELIE"
HALTESTRAAT 58 ZANDVOORT

BEKEN PM A KI IMG.

Mevr, DOLORES DEL MONDE
Wereldberoemd Somnabuie
en Astrologe 22 jaar praktijk.

CONSULT vanaf f 1.—

Tijdelijk gevestigd in:

Lange Heerenvest 34rood, Haarlem
- TELEFOON 17194 -

Voor 1ste kwaliteit

RisneS~ Kmlfs~ en
Wmrkensvleeseh

is Uw adres

Vieescitawerij A. MOLENAAR
Schoolstraat 3 — Telefoon 534

Brederodestraat.
De heer Bolwidt vraagt daarna o*~. het duinterrein

tusschen Brederodestraat, HaarreJnrnerstraat en de
gronden van de Amsterdamsche Waterleiding te be-
stemmen voor villa-terrein.

De heer Groen meent, dit na'ar aanleiding van de
bouw van het veertigtal woningen achter de Bredero-
destraat, dat die bouw heeft plaats gehad met geheel
buiten werking stellen van de Bouwverordening. Ja,
hij- meent te mogen beweren, dat de geheele bouw in
strijd is met de Bouwverordening. En dit, waar de, be-
palingen bij andere bouwers streng gehandhaafd blij-

ven. Hij vraagt, of een onbewoonbaarverklaring niet
mogelijk is.

De heer Elffers heeft het bezwaar, dat daar geen
ruimte genoeg overgebleven is, om een weg lang de
huizen aan te leggen. Het uitzicht van de huizen van
de Brederodestraat acht hij bedorven.
De heer Koning gelooft, dat dit geval weer een na-

praten zal zijn, omdat de huizen er reeds staan. Het
groote bezwaar is, dat het uitbreidingsplan nog niet
gereed is. Ook is de bouw nog niet af.

Hij gelooft, dat alles nog wel in orde zal komen. Dat
de bewoners van de Brederodestraat hun uitzicht mis-
sen is te betreuren. Maar dat zal vaker voorkomen
waar nieuw gebouwd wordt.
De heer Van Rijnberk is bevreesd voor herhaling.

Hij wijst op zijn bezwaar tegen de constructie o.a. van
de binnenmuren. Hij acht het gevaar bij brand heel
groot. Mochten er ernstige bezwaren blijken, dan kan
nog veel worden hersteld, als het bewijs van bewoon-
baarvcrklaring nog niet wordt afgegeven.
De heer Paap wijst er op, dat Blo'emendaal b.v. nooit

een Schoonheids Commissie heeft gehad. Toch mag
men de bouw in die gemeente bekijken.

Hij gelooft, dat voor Zandvoort de hceren Zwiers,
Slcgcrs en Hollenberg b.v. beter bouw en bouwwerken
zouden kunnen beoordeelen.
Ook heeft hij het bezwaar, dat de Schoonheids

Commissie maar plannen afkeurt, zonder nader aan-

wijzing.

TAXI OF GROOTE WAGEN NOODIG?

OP34Q Garage Stationsplein.
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Hij zou voortaan in zoo'n geval schriftelijke moti-
veering verlangen, dan kon de bouwer veranderingen
in de teckening doen aanbrengen en de uitvoering be-
spoedigd worden.
Wethouder SIcgers verzet zich tegen de geuite mee-

rling, als zou door de bouw achter de Brederodestraat
de geheele gemeente getroffen zijn.

Op welke rechtsgronden zou het college de bouw
hebben kunnen weigeren?
De Schoonheids Commissie heeft het bouwplan „met
Sof" goedgekeurd. De bouwkosten bedroegen een ton.
Het eenige bezwaar is het beperken van het uitzicht.

Maar dit vrije uitzicht kreeg men over een ander zijn
grond.

Hij ziet in deze bouw een vooruitgang en gezonde
woningbouw, voor den arbeider gaf het werk.

Het gevraagde terrein voor villabouw bestemmen
gaat niet, zoolang het uitbreidingsplan niet is goedge-
keurd. Wel wil hij dit deel van de gemeente het eerst
behandelen.
De heer Zwiers heeft het reeds in studie trouwens

«en ook het uitbreidingsplan, zooals het vroeger is op-
gemaakt.

Verder meent, hij, dat men de deelen niet afzonder-
lijk moet zien, maar als geheel.
£r zijn nieuwe vindingen toegepast, maar het brand-

gevaar is daardoor beslist niet verhoogd.
En als het afbrandt, wel dan zijn ook de bezwaren

van de heeren opgeruimd.
De heer Elffers is het na deze uiteenzetting van den

Wethouder gedeeltelijk met hem eens. Hij meent ech-
ter, dat het bewijs op de rechtsgronden het doel mist.

Als de gemeente een bouw niet wenscht, kan overleg
plaats hebben.

Hij gelooft, dat het advies van de Schoonheids Com-
missie voor de raad altijd waarde zal hebben.

Zijn bezwaar is, dat -het complex als zoodanig niet
lang een geheel zal vormen.

Hij betreurt het, dat de .aanvrage van de drie raads-
leden zoo tot stand is gekomeaj en gelooft, dat de hee-
ren op de verkeerde weg zijn.

De oplossing is alleen het uitbreidingsplan en hij

•steunt Wethouder Slegers, om daarbij zooveel moge-
lijk spoed te betrachten.
De "heer Van Rijnberk, die gehoord heeft dat de zol-

ders doorloopen, vraagt of dat geen gevaar oplevert.
'Of er geen bezwaren zijn van hen, die altijd zoo opge-
ikomen voor de zedelijkheid.

Wethouder Slegers licht toe, dat de zolders alleen
-van buiten af te bereiken zijn. Bovendien niet met
planken afgedekt.
De heer Padt sluit het opsommen van verdere be-

swaren door zijn: Dus technisch onmogelijk.
'Een opmerking, die na al het technische over dit
onderwerp een moment van gelukkige ontspanning

Ibrengt bij de hevige ernst.
Wethouder Slegers verklaart zich daarna bereid te

•werken in de richting, zooals de heer Elffers heeft aan-
' gegeven.

Herziening loonen en salarissen.
Daarna komen in behandeling de door B. en W. voor-
gestelde kortingen op loonen en salarissen.
De heer Elffers meent, dat het beter is een commis-

sie uit de raad te benoemen. Dat zal een behandeling
an de raad zeer bekorten.

WethouderMolenaar verklaart zich niet tegen 'een

"uitstellen van behandeling, al vindt hij dat in strijd

met het wezen van het G.O.
De salarisrcgeling werkt nu sedert 1920, is onder

moeilijke omstandigheden ontstaan maar heeft bewe-
zen in het belang van gemeente en personeel te zijn.

Een voorzitterschap van de raadscommissie zal door
Kiem niet aanvaard worden.
De heer Koning vestigt er de aandacht op, dat het

niet de bedoeling is, het G.O. uit te schakelen. Alleen
om de raad voor te lichten en dus de behandeling te

'bespoedigen.
De heer Van der Moolen is dankbaar voor de medc-

"dechng van den wethouder, waarin deze de waarde
van het G.O. erkent. In eten commissiebehandcling
ziet hij een goede voorlichting.
Ook de Voorzitter vindt een commissie ter voor-

lichting en advies een bespoediging.
Hij ziet er waarborgen in voor een grondige behan-

deling en een voorkomen van uitvoerige duscussie in

de raad.
De heer Elffers meent, dat door het schrijven van

den Minister tot herziening van de loonen, de voor-
stellen van B. en W. unaniem van den baan zijn. De
salarissen dienen nu critisch bekeken te worden. Voor
vluggere afhandeling acht hij een commissie noodzake-
lijk. Hij stelt voor de heeren Van der Moolen, Druijf

en Bolwidt als de leden van het G. O.
Wethouder Slegers had eerst bezwaar, dat de voor-

zitter van het G.O. gepasseerd was. Nu deze echter

zelf verklaard heeft, geen zitting in de commissie te

willen nemen, acht hij zijn bezwaar vervallen.

Cr A \X7 is toch voordeeliger ! I

zoowel in Heeren-mode-artikelen als in

Manufacturen
ALLEEN Zaterdag speciale Reclame verkoop
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Staal, koper, volkomen roest-
vrij nikkel, echte Dunlopban,
den, Dunlopzadel, daarvan
worden de „R. S. Stokvis"
fietsen gemaakt; het beste
h nauwelijks goed genoeg.
Een degelijker fiets bestaat
niet, niet alleen in dezen prijs,

maar in welken prijs ook.
Komt de „R. S." fietsen -n
onze étalage eens bekijken.

Zandv, Rijwielhandel

H, G. van Nieuwenhuizen
PAKVELDSTRAAT 4

Betrouwbare Reparatiën
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TE KOOP OF TE HUUR:

VRIJ HUISJE
MET GROOTE WERKPLAATS,

in de Kosterstraat. — Ruime Hvpotheek beschikbaar.
A .KOPER Jbz . — BOULEVARD DE FAVAUGE 29

Iets nieuws op 't gebied vanhaarverzorging

Ziet verder de étalage in de

Goedkoope Amst. Winkel - Stationsstraat 10

Een houdbaar kapsel
kunt U bekomen door een nieuwe vinding,

zoodat Uw haar bestand is tegen wind en

zeedampen. Na het onduleeren of watergolven
wordt Uw haar gelieerd. Dus voor een
houdbaar kapsel voortaan LIEEREN,
dit kost slechts 25 et EXTRA.
ONZE PERMANENT VOOR f 4.50
(geheel compleet) IS EEN SUCCES !

Speciaal vertrouwd adres voor: haarverven,
blondeeren, massage, manicuren, etc.

APARTE SALON voor HEEREN

JVIaison „t

ZEESTRAAT 30

>**

TELEF. 348

Wat vlugge afhandeling betreft, daarin heeft hij nog
niet veel vertrouwen, omdat hij niet gelooft in veel
medewerking.

Rondvraag.
De heer Van Rijnberk vraagt inlichtingen over de
veranderde bestemming van het wedstrijdbassin in

het Noorder Bad en de waterverversching, die daar-
mede verband houdt. Hij vindt het formeel niet juist
dat een andere bestemming aan het bad gegeven
wordt.
De Voorzitter wijst er op, dat de wedstrijddagen

financieel geen succes gaven. De heer Van Deursen
tracht het nu op andere wijze rendabel te maken.
Over de waterverversching behoeft men niet onge-

rust te zijn. In de eerste plaats zal de heer Van Deur-
zen de naam van het Noorder Bad hooghouden en dan
worden er elke veertien dagen monsters genomen, die
opgezonden worden aan het laboratorium te Haarlem.
Dan vraagt de heer Van Rijnberk naar inkrimping

van het zonnebad bij Grand Hotel en de strandstoelen
daar geplaatst.
Het is een verplaatsing, deel de Voorzitter mede.

Maar B. en W. zullen de situatie nader bekijken.
De heer Van der Moolen vraagt schriftelijke toe-

lichting, als de Schoonheids Commissie een bouwplan
afkeurt.
Wethouder Slegers vindt dat een moeilijke kwestie,

al voelt hij ook, dat de afkeuring soms wel eens een
tikje overdreven is.

Een feit is echter, dat vaak tcekeningen worden in-

geleverd, die de gemeente als gebouw geen dienst zou-
den bewijzen.
Ook hij krijgt de indruk, dat als men geen groot

technicus genoemd wordt of een grootheid is, dat er
dan steeds bezwaar tegen de tcekening gemaakt wordt

Hij hoopt echter door overleg tot wijziging te kun-
nen komen te meer, daar het afwijken soms kleinig-

heden betreft.

De heer Paap vestigt er de aandacht op, dat in som-
mige declcn van het dorp meer auto's op de straten

staan, dan op de parkeerterreinen.

De voorzitter meent, dat niet iedere straat verboden
kan worden. i

De heer Groen vraagt, hoe het mogelijk is, dat op
de hoek van de Groote Krocht dat kioskje geplaatst
is kunnen worden en hoe B. en W. daarover denken.
Verre van gunstig, zoo luidt het antwoord van den

Voorzitter. Maar 't is particulier terrein en de plaat-
sing is geschied, zonder dat het gezien is, dus de po-
litie kon niet ingrijpen. Nu is het de vraag, wat ver-
staan wordt onder: aan de openbare weg.
Intusschen is proces verbaal opgemaakt. Het resul-

taat daarvan kan worden afgewacht.
De heer Groen bepleit het verlecnen van afschrij-

ving, nu de hondenbelasting zoo hoog geworden is.

De voorzitter zegt overweging toe.
Daarna gaat de raad over in besloten zitting.

HET MEUBELHUIS
14 STATIONSSTRAAT 14

GROOTE MATTEN voor 45 et

Groote voorraad Meubelen tegen bespottelijk lage prij-
zen. Groot Eiken Dressoir met spiegel voor ƒ 19.50.
Komt U onze ameublementen eens kijken, er is zeker
voor U iets bij. — Groote slaapkamer matten 180x140
voor 45 cent. Ook 12 els matten. Groote sorteering
Witte Ledikanten en Bedden, Opklapbedden en om-
bouwen. Uitschuiftafels voor ƒ 11.50.

Komt U onze winkel eens bezoeken.

GROOT
is het overweldigend succes met
onze buitengewone kwaliteit ge-

kookte rookworst a 10 et per ons
Lever, per ons 20 et
Leverworst, extra fijn, per ons 8 et
Bloedworst, per ons 9 et

Onze bekende Schouderham, p. ons slechts 16 et

enz.

SPECIALE AANBIEDING:
1 pondspot Huishoudstroop 20 et

Gedroogde appelen, per pond 32 et

Pruimcdanten, per pond 29 et

Verpakte Tutti Frutti, per ponds pak .... 49 et
Leverpastei, merk Molen, per blik 20 et

Ruiver Rundvet, gesmolten, per pond .... 4j et
Slaolie, zuiver archide, vanaf 29 et

Ook Vette Kaas, per pond vanaf 3o et

Gehakt, per ons 14 et

Goudschc Kaas, per pond vanaf 2° et

Neemt proef met Benninga's Friesche Margarine,
haast niet te onderscheiden van Roombotcr.
Heele Edammcr Kaas, per stuk 7o et

Roombotcr, per pond 85 et

Kalfsgehakt, per ons 12 et

Eieren, 10 stuks voor 25 et

RAAT 36HALTES



Denkt U om de Deurcollecte
De Vertegenwoordiger: G- H* TER BRAAK —

Ten bate der Nationale Stichting „TEHUIS
VOOR ALLEENSTAANDE BLINDEN VOOR
ALLE GEZINDTEN" te Wolfhezen. (Met toe-
• - ==

= : stemming van B. & W. ) - - - =
,

-

,.

Bakenessergracht 98 —

*

Haarlem

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR;
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
gebied. Inlicthingen kosteloos.

Zandvoortsche Cricketclub opgericht!
Eindelijk is een reeds lang door mij gekoesterd denk-
beeld werkelijkheid geworden en werden wij heden-
avond, 23 Mei 1934, verblijd met de geboorte van de
Zandvoortsche Cricketclub.
Op de Woensdagavond in. Caté Dicmcr gehouden ver-
gadering was onder de aanwezigen het enthousiasme
zeer groot en ook de jongeren lieten zich niet onbe-
tuigd. Nadat door den heer S. Kroon een inleidend
woord gesproken was en de eerste voorbereidingen be-
sproken waren, werd tot definitieve oprichtingen over-
gegaan met als voorloopig Bestuur: de hecren Chr.
Rouffacr, C. L. Bohvidt Ji\ en S. Kroon.
De \ereeniging draagt den naam: Zandvoortsche

Cricketclub, kortweg „Z.C.C." met als clubkleuren
Blauw- Geel.

Bij de Junioren-aidecling, welke tegelijkertijd ge-
vormd werd kunnen zich aansluiten, diegenen, welke
den leeftijd van 14 jaar bereikt hebben.
Wij hebben ons de volledige medewerking verze-

kerd van den Ncdcrlandschen Crickctbond en den
Haarlemschcn Cricketbond en kregen de beschikking
over een gedeelte van het terrein der Voetbalvereni-
ging „De Zeemeeuwen" voor het bouwen van een
oetenkooi.
Het ligt in onze bedoeling reeds half Juni den eer-

sten bal te gooien en vertrouwen, dat tegen dien tijd
de belangstelling resp. deelname zóó groot zal zijn,
dat er zeer spoedig stappen gedaan moeten worden
tot het verkrijgen en bespelen van een volledig uitge-
rust crickettcrrcin met een vasten pitch.
Nu er 'n jzeer ernstig begin gemaakt is, cle „King ot

Sports"' te Zandvoort te spelen, spreken wij het ver-
trouwen uit, dat het ledental zich voortdurend zal uit-
breiden en verwachten wij hiervan opgave aan het
adres van den heer S. Kroon, Dr. Metzgerstraat 24.

Yrampioën ~ Btrandyveg
NOORDERBAD — ZANDVOORT.

In de advertentie van Zaterdag is in het tarief een
zetfout blijven staan. Volgens deze fout zou U voor
een Seizoen-familie tent (incl. vrije baden, gebr. van
Wedstrijd, 2 ligstoelen) maar ƒ 0.50 behoeven te be-
talen. Iedereen die dit heeft gelezen zal wel begrepen
hebben, dat daar iets niet klopte. Wij vestigen uwc
aandacht er op dat deze werkelijk prachtige aanbie-
ding slechts ƒ 50.— kost.

TEHUIS VOOR ALLEENSTAANDE BLINDEN TE
WOLFHEEZE.

Naar wij vernemen zal weder de jaarlijksche collecte
ten bate van de nationale stichting: „Tehuis voor al-

leenstaande blinden" te Wolfheze plaats hebben. In dit
Tehuis, waarin onvermogenden geheel kosteloos opge-
nomen zijn, is plaats voor blinden uit het geheele land
en van eiken godsdienst en overtuiging. Reeds van af
de oprichting bleek, uit het groot aantal aanvragen
om opname, hoezeer naar deze instelling werd vei--

langd en nog steeds komen aanvragen om opname in.

Om de stichting in stand te houden, de talrijke ver-
pleegden het noodige te verschaffen, is er zeer veel
geld noodig, zoodat de uitgaven nauwelijks door de in-

komsten worden gedekt.
Blind!! Wilt gij u even verdiepen in de beteekenis

van dit woord; slechts één oogenblik nadenken over
de mogelijkheid dat gij zelf blind waart? Moeten wij

niet juichen, dat er een mogelijkheid bestaat om het
bitter lot van die stakkerds te verzachten?
De stichting te Wolfheze moet zoo goed als geheel

van nationale liefdadigheid bestaan.... Laat toch ie-

der helpen naar vermogen'.

1

STEEDS AAN DE SPITS
blijft JAM POOL met eerste klas Rijwiel-

onderdeeten, Banden en reparatie

Simplex rijwielen f 37.— ; f 39.50

,. Cycloïde rijwielen f 57 ; f 59.50

Buitenbanden .. 95; 110; 130; 150; 175 et

HET IS NU BEWEZEN
VOOR RIJWIELREPARATIE MOET MEN

BIJ JAN POOL WEZEN!

Rijwielhandel en reparatie^inrichting

JAN POOL

I

kal
Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz,

Glas-A ssurantie
T E L E F O O N 181

3 Van Ostadestraat 3

Stationsplein - Oir. Gebr. Koper - Tel. 458

WOENSDAQ 30 MES :— : 8.15 UUR

Popu laire Voorste Hing

Een ' daverende helden^
comedie , , . politieke intti-

gues in een parodistische
republiek bestuurd doot
het kabinet der kracht-
patsers.

HET ZOTSTE OLYMPI-
SCHE TEAM WORDT DE
SENSATIE VAN DE OLYM-
PIADE!

KLOPSTOKIA WINT

LYMPIAI
JACK OAKiE
W. C. FIELDS
ANDY CLYDE
BEN TURPIN
LYDA ROBERTi
HANK MANN
GEORGE BARBIER
HUGH HERBERT
DICKIE MOORE
SUSAN FLEMING

1 CL Qaramount picture

Entree 25 en 45 et* plus bel*

GEEN TOEGANG ONDER 18 JAAR
Plaatsbespreking en -kaarten verkrijgbaar
in Sigarenmag. Eisenhardt, Stationsplein

WEBBER'S MANUFACTUREN
HALTESTRAAT 32 en 32a.

zijn in het middelpunt der belangstelling

Onze Speciale afdeeling in STRAND-PYAMA's
en BADCOSTUUMS verdient een bijzondere
belangstelling en wel om DRIE redenen :

FRISSCHE KLEUREN
GROOTE KEUZE
BIJZONDER LAGE PRIJZEN

Ook is het niet noodig dat een
figuur elegantie verliest

Webber's Corsetten en Heupgordels
zijn een heerlijke steun. Zij hebben ALLÉÉN

goede eigenschappen.

Zoolang de voorraad strekt verkoop van een
partij POLO-SHIRTS, DAM ES-JAPONNEN,

BEDLAKENS EN SLOOPEN.
WEBBER is het juiste adres voor:

ALLOVERNETS, VOILES en ETAM1NES
vanaf 15 cent per el

Op <t ÊH o e kj es
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN

Alle Standaardmerken
BYOUTERIEËN, HORLOGES EN LEDER-

WAREN. Meest interessante Nouveauté's

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Elias, zoon van E. Bol en J. H. den

Otter; Martha Regina Maria, dochter van J. P. Meime
en .1. O. G. A. M. M. Schulik.
GEHUWD:
P. G. J. Stokman en C. B. Schneider; Jb. Koster en

A. M. Keur; Jb. Keur en A van Roon; C. L. Kcrkman
en A. E. G. Pelt.

GEVESTIGDE PERSONEN:
Echt. J. J. I lamel van Haarlem Koninginneweg 34.

J. Jongebloet van Amsterdam Dr. Gerkcstraat 97 rd.

L. Simmcren van Amsterdam Zandvoortschelaan 52a.

I. S. Dikker van Amsterdam Haltestraat 40.

J. Bolle, van Berchcm. Dr. Mczgcrstraat 120.

Jb. Drost van Stompwijk Marisstraat 12.

A. Bol van Amsterdam Dr. Gerkcstraat 46.

D. Alta van Amsterdam Zeestraat 25.

Wed. Th de Boer van Amserdam Dr. Gerkcstraat 46.

.1. H. Stappers van Amsterdam Hoogcweg 26.

GEMEENTE BADHUIS.
^ ^

In de weck van 14 tot en met 19 Mei werden 61 Kuip-
en 418 Douchebaden genomen.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

HET MONPOLE-MENU.

We hebben het voorspeld, en . . we hebben het ver-
wacht: het Monopole-voorgerccht blijkt in den smaak
te vallen bij het Zandvoortsche publiek en bij de bad-
gasten. De geheel gerestaureerde zaal. . de bijna splin-

ternieuwe bar met de decoratieve wandbcschildcrin-
gcn. . zij werken mede, 'n aangename, prettige sfeer te
scheppen, zooals we die reeds alle jaren gewend zijn!

De Elevo's Screnaders tractecren ons op hartige, mu-
zikale hapjes, die er bij het publiek goed in gaan, waar
bij Rosy Samehtini hen, voor den microfoon, op char-
mante wijze assisteert. Ook de andere nummers, in het
parket n.1. Hcnny Rcichert, met dansfantasieën en.

Ollv Hotcr in haar repertoire, blijken een goede keus
te zijn geweest, om het zomerprogramma mee in te
zetten, getuige het groote succes, dat zij mochten boe-
ken.
Maar een evenement, waarover men in, om en ver

buiten Zandvoort spreekt, is het wckelijksche prijs-

dansen om den K. L. M.-prijs: een rondvlucht boven
Amsterdam. Juist nu, waar de vliegsport in het brand-
punt van de belangstelling staat, en de weliswaar lage,

doch voor velen toch nog te hoogc kosten het eenige
beletsel blijken te zijn, voor een tochtje door het lucht-
ruim, nu stelt de Monopole-directie haar geregelde be-
zoekers in staat, geheel gratis voor dit onverwachte
feit te worden gesteld en van deze uitgezochte gele-

genheid belangeloos to profiteeren! En wat U er voor
te doen hebt? Niet anders dan., te kómen, te dansen
en. . een prijs te winnen! Voila!
Het eerste en het tweede is voor ieder mogelijk.

.

het derde slechts voor een enkeling; maar . . waarom
zoudt U daar niet bij kunnen zijn, nietwaar?
O, zegt U niet: daar dans ik niet goed genoeg voor!

Heusch de mensch is dikwijls tè bescheiden, waar het
zelfcritiek betreft, en we taxecren onszelf danook bij-

na altijd te laag, wat natuurlijk een zeer nobele eigen-
schap ïs, maar. . . . waardoor U ook nooit in de gele-

genheid zult komen iets te bereiken!
Durft mee te doen . . ! Durft mee te dingen naar den

prijs en maakt het de jury niet te gemakkelijk, daar
is zij niet voor! Misschien behoort ge tot de gelukki-

gen, mischien ook niet, maar ook dan immers, is Uw
avond niet verloren! Want, ik zei het reeds. . daar zijn

ook nog The Flevo's ..Rosy Samehtini, Olly Hofer en
Henny Reichert, nietwaar? En zij zullen U ruim-
schoots over die kleine teleurstelling heen helpen, en
U na afloop de verzuchting doen slaken: Nou, ja .

.

géén prijs, maar 'k heb me beter geamuseerd dan ïn

weken het geval was .....'!

En dan, nietwaar, zijn U en wij tevreden.
(Adv.)

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Uitslagen van. Zondag 21 Mei:
Succes I—Zeemeeuwen I (Rauch-bckcr), 1—3.

R.C.H, d adsp.—Zeemeeuwen c adsp., 13— 1.

Voor a.s. Zondag 27 Mei is vastgesteld:
Zeemeeuwen I—Z.F.C. II, 7 uur.

De eindstrijd om den Rauch-beker wordt gespeeld

op ons terrein tegen Z.F.C. II. De aanvang is 's avonds
zeven uur.
Leden, welke er iets voor gevoelen om lid te wor-

den van cle hier op Zandvoort opgerichte Cricketclub
kunnen zich opgeven bij den heer S. Kroon, Dr. Joh.
Metzgestraat 24,

Onze e.v- Algemeenc Vergadering wordt gehouden
op Maandag 11 Juni.

Kaarten voor de Olympische dag in het Stadion te

Amsterdam op Zondag 17 Juni kunnen tot uiterlijk

Maandag 28 Mei nog worden aangevraagd.
Bestuursvergadering op Maandag 28 Mei des avonds

half negen aan het bekende adres.

Als werkende leden werden aangenomen J. v. Duijn
en H. H. Röben, beiden te Flaarlem.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort
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Zaterdag 26, Zondag 27 en Maandag 28 Mei - 8.15 uür
3 DAGEN ! 3 Opvoeringen van een groot succes -

programma'. 2 HOOFDNUMMERS !

Als eerste de schitterende Paramountfilm

"IK DOODDE YOUNG.
MAAR IK DEED HET
OM HÉM TE REDDEN
DIEN IK LIEFHEB"

IS GLENDA O'BRIEN
SCHULDIG?
EEN SENSATIONEELE
SPEELFILM: DE
STRIJD TUSSCHEN
WETTELIJKE SCHULD
EN MOREELE ON-
SCHULD, MET EEN
MACHTIGE CLIMAX
NAAR HET S LO

GEEN TOEGANG ONDER DE 18 JAAR.

Entree: 4Q-65-9CM I0-I35 cent plus belasting.

Zondagmiddag 230 Familie- en Kmdermatinee
ALS HOOFD5VU!¥B!V3£R :

KLOPSTOKÏA WINT DE OLYMPIADE
Een oerkomisch filmwerk in 10 acten, waarbij
U zich kostelijk zult amuseeren,

EIMTREE 15-30-40 cent pius belasting.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EBSENHARDT, Stationsplein.
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1909 1934
Op 2 Juni a s. hoopt onze
geliefde Broer en Zwager

Jacob Wingender
den dag te herdenken dat
hij voor 25 jaar in dienst
trad bij de firma De Lugt
6 Co., Electro Technisch-
Bureau, Haltestraat, Zand-
voort.

Onze wensch is dat hij

nog vele jaren zijn arbeid
mag verrichten voor zijn

patroon en zijn gezin.

Fr. KRAAYENHAGEN
A. KRAAYENHAGEN-

WINGENDER
HAARLEM (N.)

Zwaluu. straat 26

TE HUUR:

SLAAPKAMER
voor meisje of juffr. Omgeving
Stationsplein. Br. ond. no. 261
bur. Zandvoort's Weekblad

Loopjongen
GEVRAAGD van 10-2 uur.
Adres te vernemen Bur Zand-
voort's Weekblad.

2 Meisjes vragen

DEGELIJK PENSION
met 1 zit-slaapkamer, begin Juni
Br. m. prijsopg. aan Mejuffr.

J. Smeenk, Javalaan 2b, Hdvers.

Steeds TEKOOP GEVRAA GD
IVJeubefen, ZoIderop=
ruimingen enz. enz.
Overal te ontbieden. DE V/ITTE
ZWAAN, Brugstraat 1-17-19
Telef. 464.

Krijgt U gasten ! Huur dan Uw
Ledikanten, Bedden,
IVSeubelen enz. bij

DE WITTE ZWAAN, Brug-
straat 1-17-19, Telefoon 464.

TE KOOP GEVRAAGD :

Nette Inboedels
ook zolderopruimingen. Make-
laar Henk Leising Hoogeweg 27
boven bakkerij Konings.

NET MEISJE
(Hollandsen) biedt zich aan voor
den dag, begin Juni voor Zand-
voort. Br. ond. no. 262 bureau
Zandvoort's Weekblad

Dankbetuiging
De directie van „Stein's" Hotel-
Café-Restaurant betuigt hier-
mede aan allen zijn hartelijken
dank voor de vele blijken vao
belangstelling bij de opening der
zaak ondervonden.

ZANDVOORT, 26 Mei 1934
Boulev. de Favauge 30

BIEDT ZICH AAN

:

Nette Juffrouw
voor de huishouding of voor
winkel tegen Juni of later.

Br. ond no. 263 bureau Zand-
voort's Weekblad

TE KOOP
1 prima Damesrijwiel . f 8.50

1 prima Heerenrijwiel . f 7.50

1 Mooie 'Eikenhouten Ledikant
met spiraal f 10.

—

PARALLELWEG 17
Zandvoort.

Ieder roept er over dat je het best kunt koopen op de
VEILING a.s. Donderdag van MAKELAAR HENK
LEISING.

Teleurstelling.
De Pinksterdagen hebben een ontvettende teleur-

stelling op ons baddorp gebracht.
De verwachtingen waren door het voorafgaande gu-

re weer niet hoog gesteld.
De bijzondere dagen van mooi weer, die aan clc

Pinksterdagen \ooral gingen deden eehter de hoop op
echte Pinksterdagen levendiger worden.
Voegen we daarbij, dat velen zich hchben laten lei-

den door een mededceling, waarin de beste \cr/eke-
ring gegeven werd \an mooie, warme Pinksterdagen,
dan is het te begrijpen, dat \ cfcn, heel ^elen op Zand-
\oort diep en diep teleurgesteld /.ijn door het resul-
taat, dat tic Pinkstertijd 1934 heelt opgeleverd.

Z( ndcr nu direct de stelling te huldigen, dat warme
zonnige Pinksterdagen liet hak e seizoen beteekenen,
toch weet ieder van hoe groot gewicht de/e dagen zijn
voor bijna alle exploitanten.
De Pinkstertijd geett een paar dagen, die als e\tia

vacantietijd door een ieder gaarne benut worden.
Vooral de stedeling trekt er dan gaarne uit.

V.n waar zou de Amsteulammer beter naar toe kun-
nen gaan dan naar Zandvoort?
Nog herinneren we ons andere jaren. Hoe trein cu

tram en auto en iiets een stroom van M-eemdelingcn
naar Zandvoort leidde.
Doe elke tramaankomst een \loedgoIl \an nieuwe

gasten door de Kerkstraat spoelde .

1 loc de etalages, vooral bij die winkeliers, die in con-
e umj:>tie artikelen handelden, hoe die etalages leeger
en leeger werden.

Ja, de geheele winkel angstwekkend leeg, hoc meer
het avonduur naderde.
Hoe het ten laatste e^n ren werd om het laatste

broodje, het laatste cadetje, het laatste bolletje.
Hoe later op de avond alles welkom was voor de

uitgehongerde massa, die cle geheele dag gestoord en
gebraden was door het zonnetje. Len massa hongeren-
de magen, nog sterker geprikkeld door het de geheele
dag toeven aan het strand of m het duin, maar waar
clan ook, altijd en o\cral toch onder de prikkelende
invloed van de onveryakchte en omermengde zee-
lucht.

Hoc 's avonds uren aan uren de mensehen in de rij

moesten staan en er niet genoeg rijdend materiaal aan-
gevoerd, om het aantal gasten weer huiswaarts te voe-
ren .

Hoe langs Zeeweg en Zandvoortschlaan het een
lange slang van glinstering was in de morgen en op de
middag, 's avonds een rij van lichten en lichtjes, de
onafgebroken rij van peddelaars of autowagens, die af
of aanvoerden.

hloe elke garage en elke Hctscnbergplaats uitpuilde
en hoe op elke stukje berging, hoc klein ook, geld ge-

vonden werd.
I Toe de zee op zulke zonnige Pinksterdagen duizen-

den en duizenden baders trok, waar nu slechts enke-
lingen zich durfden wagen.

Ja, wagen schrijven we. Want de spoed, waarmede
de enkeling die het waagde het zeewater weer verliet,

bewees genoeg, hoe onvoldoende nog de temperatuur
was, om het baden tot een genoegen te maken.
Hoe
Maar waarom door te gaan, nu deze Pinksterdagen

zoo'n groote teleurstelling brachten?
Ja, en toch hadden wc een doel met de opsomming,

' zooals we die boven gaven.
Laten er uitzondering zijn. Laten er veel uitzonde-

ringen zijn, maar de algcmeenc toestand \an velen,

van bijna geheel Zandvoort is toch gemakkelijk te

bcoordcelcn.
De seizoentijd is heel kort, de -wintertijd heel lang.

De inrichting en onderhoud van hotel, pension of

verhuur maakt bij de eischen die gesteld worden
steeds wisseling, steeds verandering noodzakelijk.

Nu behoeven we elkaar niets wijs te maken, maar
naast de krachtinspanning, die velen zich getroosten, is

het resultaat van elk bedrijf en elke exploitatie toch

gebaseerd op het sei/oenbedrijt.

Gelooft men niet spoedig, wat men vurig hoopt.

Maar dat rekenen vooruit heeft reeds zooveel teleur-

stelling gegeven en zal nog zooveel teleurstelling ge-

ven -

Immers, zoo gemakkelijk wordt de werkelijkheid

voorbijgelcopen door toekcmst\ erlangen

Het is uit mensehclijk oogpunt gezien zoo begrijpe-

lijk.

Het middel om bekend te blijven is het vertrouwen.

Dus koopt a.s. Donderdag od de VEILING van

MAKELAAR HENK LEISING.

Deze; wagens verhuren wij; SmItIrdIm
DORPSRITTEN f 30

f 3.00 ,

/' „,,.^\Z *<.
t

— HAARLEM f 1.—
VOORKOMEN f 0.10
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Begrijpelijk te meer, omdat elk jaar toch weer, zoo
niet geheel, dan tocli ten deele, aan de hooggestelde
verwachtingen heeft beantwoord.
De tijden veranderen. De tijden veranderen snel in

de laatste jaren. Bijna is het een veranderen van elke
dag.
We weten het, we zien het, we voelen het, omdat we

het ondergaan.
En toch?
Energie verlangt zoo naar erkenning van waarde, in

het scizoenhcdrijf vooral naar financiede waardcering.
We weten de invloed van deze tijden en toch....?
'Poeh weten we, dat zon, warme, stralende zonne-

schijn, dat een overvloed van zonncweeldc ook voor
Zandvoort heel, heel veel kan herstellen, wat men aan
invloed van moeilijke tijden wenscht toe te schrijven.

Zooals de Zonne het duister van de nacht in de
schuilspelonken terug jaagt, zooals het licht alles kan
ovcrstralen, zoodat het bijna zelfs haar eigen schaduw
kan omvatten, zoo kan ook „misère tijd", „crisis" of

„malaise" door zonneglans en zonnegloed verjaagd
worden voor een Zandvoortsche seizoenperiodc.
Het is niet het onmenschelijke in ons, dat ons doet

gewagen van Zandvoortsche scizoenperiode, het is

alleen de uiting van het leedgcvocl, dat ons het naaste
ligt.

Ook andere plaatsen als Zandvoort en overal zal

men getroffen zijn.

Nu is Pinkster een grootc teleurstelling geweest.
Op 't laatste oogenblik heeft men overal nog voor-

raad ingeslagen, verlokt door de enkele zonnedag, ver-

leidt door de hoopvolgcvcnde voorzegging.
Voorraad, die ongebruikt er nu nog is ais voorraad.

Maar veel, heel veel zal de opruimingsweg gegaan zijn.

In plaats dus van een stut en steun te zijn voor allen,

die zoo dringend gewacht, zoo innig verlangd hebben
naar een eerste ontvangst na de vele uitgaven, die ze

zich getroost hadden, zijn deze dagen een teleurstel-

ling, een groote teleurstelling geworden.
En toch ?
Zandvoort kan mooi, kan heerlijk mooi zijn als de

zonne in haar goudkracht alles overstraalt.

Duizenden en duizenden komen dan dag aan dag.

Dan zal het elke dag een drukte en een bewegen zijn

over het geheele dorp als een pinksterdruktc.
Laat de Zandvoortsche energie een duw, een opstap-

per hebben gekregen, die lang niet mis is geweest. Een
opstoppcr, die een blauw oog heeft veroorzaakt.
Maar laat het dan niet erger zijn.*

Laat vertrouwen gevestigd blijven op zonnekracht.

En die zonnekracht komt, ze is er, omdat de zon er is.

Laat dat groote vertrouwen allen stalen in de moei-

lijkheden, waarin men nu door deze pinksterteleurstel-

ling verkeert.
Laten we vast houden aan dat eene en met een va-

riatie op een bekend gezegde telkens en telkens voor
ons zelf herhalen: En toch is ze er.

Komt dan eenmaal de zon en met haar de zomer-

warmte, dat ze dan bij ons vinde 't vertrouwen in haar
kracht en heerlijkheid ongeschonden bewaard.
Meer ook dan welke teleurstelling kan dat gebrek

aan vertrouwen Zandvoort schaden.
In vertrouwen volharden, want: Toch is ze er.

Eens gekocht; steeds gekocht op de Veiling van

MAKELAAR HENK LEISING.

VENTEN NOORDERSTRAND.
Met venten aan het Noorderstrand zal beperkt wor-

den.
De groote toevloed van gasten naar het vrije strand

aan de Zeeweg heeft het aantal venters doen toene-

men. Vooral nu de werkloosheid in menig gezin zoo'n
blijvende druk uitoefent.

Een kleine extra verdienste is dan vooral dubbel
welkom.
Maar daardoor dreigt tevens desorganisatie, een con-

currentie, die allerlei gevolgen na zich kan sleepen.

Ook staan er reeds een voldoend aantal tenten van
strandpachters, aan het Noorderstrand, die natuurlijk

niet gaarne zien, dat er overloopend druk gevent wordt
met artikelen, die ze zelf verkoopen in hun tent.

Gevent zal mogen worden met melk of limonade,

met vruchten en met haring en zuur.

Voor een ventvergunning zal ƒ 25 betaald moeten,

worden.

POSTKANTOOR.
Het Postagentschap gevestigd in de Zeestraat 17 zal

1 Juni a.s. weder worden opengesteld voor behandeling

van alle postzaken gedurende het seizoen tot 1 Sept.

NED. VER BESCHERMING VAN DIEREN.
.1.1. vergadering is er een commissie samengesteld die

zal trachten een fusie met Haarlem te bereiken. De
onderhandelingen zijn gunstig geweest. Haarlem heeft

zich bereid verkkard 'Zandvoort te steunen, en ais

een /.tHsl.tndigc atdeeling te laten voortbestaan.
Mevr. Bakker is door de afd. Haarlem aangezocht

om zitting te willen nemen bij het Haarlemsen. Bestuur
A.s. Dinsdag 29 Mei des avonds half negen zal in

Hotel Suisse Haltcstraat door de commissie aan de
leden in een algemeene vergadering voorgesteld wor-
den de volgende dames en heeren mej. C. Westendorp,
Klev^rparsktraat 17 Haarlem, Mevr. N. Bakker—Men-
sen, 1 loogeweg 38 Zandvoort; Mr. J. A. P. C. ten Bok-
kel, Middcnlaan \t Haarlem; F. .f. Dupuy, cand. notaris

Wagenweg 20 Haarlem; Dr. J. Jongkind, Schotersingcl
117 1 laarlem.

STRANDVONDER.
De heer .lb. van der Wcrff, die zoovele jaren als

strandvonder deze functie heeft waargenomen, heeft

bedankt.
In zijn plaats is benoemd de heer P. van der Mijc.

Henk Schuilenburg
Groote Krocht 13 't wonder van Zandvoort

Rijwielen en Onderdeden tegen prijzen uit Amsterdam
lste klas Reparatie-inrichting

Goedkoope prijzen. — Vlugge bediening.

Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam, dat zegt

genoeg. — Komt zien en overtuigt U.

ZONDAG 27 [VI El NAAR HET
Holimndscho Hollywood
waar thans „BLEEKE BET" wordt verfilmd.

Door de bereidwilligheid van den WelEd. Heer I. BIE-
DERMAN, Directeur der KJankfilm Studio „CINE-
TONE" te Amsterdam, zij wij in de unieke gelegen-
heid U door deze Studio's, onder leiding van een be-
kwaam filmtechnikcr, rond te leiden. (Duur + VU uur.

Dit bezoek is bijzonder interessant, omdat de ge-
bouwde Jordaanwijk, waarin een groot gedeelte van de
film „BLEEKE BET" zich afspeelt, nog intact is. Hier
wacht U ook nog een groote verrassing. Verder benut-
ten wij tevens dezen dag om ons mooie Gooi te door-
kruisen. Vertrek 's morgens 10 uur. De prijs voor deze
zeer interessante trip is ƒ 2.50 p.p. alles inbegrepen.
U ziet dat DU MEE U weer eens iets origineels kan

aanbieden; onthoudt dat als U, hetzij alleen of met uw
verceniging, uit wil. Wij geven aan al onze trips steeds
een bijzonder cachet, dat is het geheim van ons succes.

Onze prijzen zijn, nu wij uit den bond zijn getreden,
lager dan wie ook.
Reserveert tijdig plaatsen voor „HOLLYWOOD" bij

REISBUREAU GARAGE
Kleine Krocht 5 - Tel. 108 n -» -j» » _.
Zandvoort *# €/ twi SL KL,

ROZENSTRAAT 13 - Tel. 16166 - HAARLEM

UITGESTELD.
De jaarvergadering van de Zandvoortsche afdeeling

Ziekenfonds die deze week zou worden gehouden, is

tot nadere aankondiging uitgesteld.

BENOEMD TE HEEMSTEDE.
De tijdelijke agent van politie H. Vroom alhier werd

benoemd in vaste dienst bij het politiecorps van de ge-

meente Heemstede.

POLITIE.
Voor de zomerdiensten zijn als tijdelijke agenten be-

noemd de heeren G. Taai en J. Taai uit Losser, M.
Geertsema uit Wolvega, W. L. G. van Kersbergen uit

Gouda, Tj. H. Dijkman uit Haarlem, A. v.d. Waarden-
burg uit Brielle en H. Stapel uit Amsterdam.

EXTRA
Reclame Aanbieding

Zomerwafeis
met Vruchtensmaak
i/
2 pond.. 17% Ct

Aanbevelend,

W* v.d. Werff
Gasthuisplein 1

- Telef. 129 -

GEVRAAGD:
Net Dagmeisje
Vischhandel PIET PAAP

Haltestraat 61

Jongmensch
Vraagt

Pension of Kosthuis
Brieven met prijs opgave 264
Zandvoortsch. Weekblad

Dames en Heeren
Laat nu Uw Kleeding voor
de Zomer in de orde maken!

Flanellen Costuums naar maat
vanaf f 30.00

Rokjes naar maat vanaf . . f 8.00
Broeken „ „ . . f 9.00

VRAAGT U EENS STALEN ? ? ?

T evens Reparatie' en
- Oppersinrichting

J. A. F. ZORN
KERKPLEIN 8 TELEF. 306
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ZONDAG A.S.

Vorsche Aardbeien

ijs
ALLEEN BIJ PIET KERKIUAN
Zandv. Consumptie-Ijsfabriek, Baan

Standplaats :

Tramplein en Schoolstraat

[H en de karren m*bu opstandje
m
9

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mm

FLORA'S KINDEREN.
Onder leiding van mevr. Kruimel zijn Donderdag

op de speelplaats van de Voorbereidende School weer
de stekplantjes uitgedeeld aan de schoolkinderen.
Er was keuze tusschen een vijftal soorten.
Flora doet een bijzonder goed werk, om de jeugd te

lec-ren goed voor planten te zorgen. De resultaten zijn
in Zandvoort goed merkbaar, al was dit jaar een
daling in de belangstelling te constateeren.

EEN ZILVEREN JUBILEUM.
Een van onze bekende inwoners zal Woensdag 2 Juni
een zilveren jubileum vieren.
Het is de heer J. Wingender, v. Ostadestraat 11.

De heer Wingender is dan n.1. vijf en twintig jaar in
betrekking bij de Firma De Lugt en Go. electro tech-
nisch bureau in de Haltestraat.
De heer Wingender is geen vreemde gebleven op

Zandvoort. In goedgemeende vriendelijkheid noemt
iedereen hem in de dagelijksche omgangstaal: Jaap.
Zeker heeft Jaap dit groote bewijs van vertrouwen

te danken aan zijn eerlijke trouwhartigheid en gemoe-
delijke hulpvaardigheid.
Voor iedereen is hij steeds bereidwillig, om te hel-

pen in den nood. En dat komt op 't gebied van de elec-
triciteit nog al eens vaak voor in de groote drukte van
de seizoentijd.
Velen zullen dan ook ongetwijfeld deelnemen in de

erkenning van deze zilveren diensttijd.

HEEFT U IETS NOODIG? Wacht tot Donderdag a.s.

MAKELAAR HENK LEISING houdt VEILING ! ! !

SAMBO m JOGKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

De liefde van ons volk voor wafels
En pofrertjes is welbekend;
Dies bakt men vurig en vol ijver

In „Visscr's Etablissement";
Kik is tevreden en gerust,

En zich van geen gevaar bewust.

Maar ach, de tram komt aangestoven,
De wafelkraam steekt wat vooruit. .

„Straks worden we totaal verpletterd,
En met ons leven is het uit!"

Zucht Jonker Lang tot Meester Dik,
En beiden zien ze bleek van schrik.



DAMES! HIER ELDÏKS NIEUWE PRIJSNOTEERING!
GROOTE AFSLAG VET BLANK KALFSVLEESCH

!

KALFSVLEESGH
Karbonacle, per pond
Poulct, per pond
Gehakt, per pond
Lappen, per pond
Rollade, per pond
Ribstuk, per pond
Borst (gevuld, per pond
Fricandeau 90 en
Oesters
Blinde Vink
Schnitzel
Lever
Nieren
Hersenen
Pooten, per stuk
Zwezerik, per stuk
Vet, per pond

VARKENSVLEESCH
Doorregen Lappen, per pond
Karbonadc Schouder
Karbonadc Haas
Karbonadc Rib
Magere Lappen
Rollade
Fricandeau
Filet

50



GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zond-aft 27 Mei v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 27 Mei v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED
Bediening H. Doop.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondaft 27 Mei v.m. 1» uur: Ds. N. DIEMER
van Vijfhuizen.

n.m. 5 uur: Dezelfde.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Krinft „Godsd. Leven") Aïd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondaft 27 Mei v.m. 10.30 uur: Ds.'N. PADT.
JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL

Zondaft 27 Mei v.m. 10.30: de hr \V. .1. FOURNJER .Ir.

KINDERDIENSTEN
12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag H. Sacramentsdag. Plechtige H. Communie

der kinderen onder de H. Mis van 8.30; 's middags
2.30 Plechtig lof.

Vrijdag 7.30 uur Gezongen H. Mis.
7 uur Lof' ter ccre van 't H. Hart.

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 1 Juni Middaftdienst 8 uur.

Zaterdag 2 Juni Einde v.d. Sabbath 10.15.

Zaterdag Ochtenddienst '8.30 uur. Lecroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

VEILING.
Woensdag 23 Mei werd door den makelaar W. Paap

alhier ten overstaan van notaris De Ia Hayze in hotel

restaurant Zomerlust geveild het blok huizen in de
Dr. Gcrkcstraat, Qcnummcr van 40 tot 54.

De perceclcn brachten in bod op ƒ 3900, uitgezon-
derd de perceclcn 48, 50 en 52, die in bod stonden op
ƒ 4000.—

Verschillende combinaties werden gemaakt, die ech-

ter geen hoogere sommen gaven.
Aan het slot van deze veiling werd het gehcele blok,

in combinatie staande op 31500 in veiling gebracht.

De huizen werden afgemijnd op ƒ 9500, zoodat de
de totale koopsom werd ./ 41.000.

Eigenaar werd de heer Van den Berg uit Amsterdam.

VEILING.
Donderdag 24 Mei werd in Zomerlust door den ma-

kelaar W. Paap ten overstaan van notaris Ittmann te

Haarlem geveild het perceel Brederodestraat 21.

Nieuwe eigenaar werd de heer Janssen uit Bilthoven
voor de som van ƒ 9000.

Zorgen verkorten Uw leven. Koopt bij MAKELAAR
HENK LEISING a.s. Donderdag op de VEILING ! !

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

DUITSCHE JOODSCHE VLUCHTELINGEN.
Zandvoort staat in het teeken der Weldadigheid, en

weldra zal, dank zij de welwillende toestemming onzer
plaatselijke autoriteiten, ons dorp weer onveilig wor-
den gemaakt door een schare lieftallige dames, die een
aanval zullen doen op aller hart, en niet minder op
aller beurs.
Het is mij echter opgevallen, dat er betreffende het

begrip steun aan „Duitschc Joodschc Vlnuchtelingen"
een ernstig misverstand bestaat, en dat ik gaarne uit

den weg zou willen ruimen.
Zeer velen verkceren in de veronderstelling, dat ver-

scheidene Duitsche Joden, die hier op ons baddorp,
hetzij tijdelijk, hetzij permanent wonen, voor dien

steun in aanmerking komen, en terecht wordt dan de
opmerking gemaakt: Maar voor deze menschen behoe-
ven wij toch zeker geen .geld te geven.
Volkomen juist; dit is dan ook «eenszins de bedoe-

ling; die Duitsch Joodschc families, die hier wonen,
vallen in geen enkel opzicht in de termen om door het
Hulp-Comité gesteund en geholpen te worden; deze
hebben hier allen hun gewone bestaan.
Voor wie dringend hulp gevraagd wordt, dat zijn de

ongclukkigcn, die, beroofd van letterlijk alles, naar
Holland zijn komen vluchten in den waren zin des

woords.
Het is hier in dit blad niet de geschikte plaats hier-

over nader uit te wijden, doch indien U de schrijnende

ellende zoudt zien, waarin die ongelukkige menschen
verkeerden, dan is het begrip „Vluchteling" daardoor
voldoende fteillustrccrd.

Het Hoofd-Comité te Amsterdam zal. indien men
dat mocht wenschen, gaarne nadere inlichtingen ver-

strekken.
Hierdoor hoop ik het hccrschcndc misverstand op-

fteheven te hebben, en vertrouw, dat een en ander er

toe moftc bijdragen, dat de hierboven bedoelde aanval

zal leiden tot 'een schitterende financicelc overwin-

ning.
Geachte Redactie, Beleefd verzoek U bovenstaand

in Uw blad te Avillen opnemen, waarvoor bij voorbaat
beleefden dank. Hoogachtend,

B. KROON—CITROEN.

BELASTING.
W at het dienstjaar 1934

—
'35 betreft is Zandvoort

geplaatst in de derde klasse van de Gemeentefonds-
belasting.
De opcenten op de vermogensbelasting bedragen 50.
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Zoo juist aangekregen de NIEUWSTE Zomer-
M mantels en Japonnen vanaf f 5.—

\Z E ES T R A AT 3 &\
g Ook Zondags «- 't Huis van vertrouwen B
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Belangrijke Inboedel Veiling
Makelaar Henk Leising - Burgem. Engelbertsstr. 7

Donderdag 31 Mei a.s.

10 uur zal o.a. verkocht worden

Oud Holl. Eetkamer, Eiken Bureau, echt
Iederen Clubfauteuil, Mangel, Waschtafels,
Eiken en Laqué Slaapkamer, Heeren en
Dames Rijwielen, Radio toestel, een partij

lepels, vorken en messen en Mechelsche
stoelen en wat verder bij een goede inboe-
del behoort.

Nette goederen kunnen nog worden inge-
bracht.

KIJKDAG: WOENSDAG 10— 4 UUR
Kantoor Hoogeweg boven Bakkerij Konings

ONZE WATERTOREN. "" '

De verpachting van de watertoren als uitzichttoren
heeft weinig belangstelling getrokken.
Er was slechts een liefhebber, die ingeschreven had.

En voor een bedrag, dat aanzienlijk minder was, dan
er vroeger wel eens voor gegeven is.

De inschrijving zal wel gebaseerd zijn op de finan-
cicelc resultaten.
Dat die niet zeer gunstig zijn werd ook bewezen

door het feit, dat de vorige pachter zijn pachttermijn,
die door een optiejaar verlengd kon worden, niet ver-
nieuwd wenschte te zien.

Allerlei invloeden zullen wel samenwerken tot deze
verminderde belangstelling.
Maar toch moeten wc de opmerking maken, dat het

niet bezoeken van de watertoren het missen van een
groot genot is.

's Morgens of 's avonds, bij mooi weer of bij vlagen,
steeds is het uitzicht, dat men van de trans af over
Zandvoort en haar duingebied geniet telkens weer een
nieuwe verrassing.
We zeggen telkens weer. Want immer wordt de

moeite, die men zich om op te klimmen tot de trans,

een rijke belooning door het telkens weer nieuwe pa-
norama, dat het oog weer boeit.

Verrassend is vooral het gezicht op zee. Het telkens
weer veranderde vergezicht over de golvendiepte,
waarin de wisselende effecten als stemmingen zijn.

van onbekende en onbegrepen krachten.
Werkelijk, te weinig wordt er door vreemdeling en

inwoner aandacht geschonken aan het uitzicht, dat
men van dit verheven standpunt af over Zandvoort
en de omgeving heeft.
Wij kunnen iedereen aanraden eens een tocht naar

boven te wagen en zich daar te laten loonen door het
verrassende van het ruime uitzicht.

DE SCHULDIGE VROUW.
Weelde was het leven en rijkdom de wereld, want

de zeereis in vroolijk gezelschap zou immers de huwe-
lijksreis worden.
En wanneer is de wereld mooier en schooncr, dan

EXTRA AANBIEDING
Wij verkoopen nog eenige Fauteuil-

stellen tegen abnormalen lage

prijs. 4 STOELEN, 2 FAUTEUILS
(Losraamzitting met veeren en

bekleed met IVIoquetten) voor

f 27.50

Dit zijn de laatsten, wij hebben
niet meer.

Behangerij en Stoffeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

ZEGT ALLES
En zeggen onze prijzen U niets ? ? ?

Ruime sorteering Skisokjes vanaf.... 19 et

Skisokjes voor kinderen vanaf 1 5 et

ALLEEN BIJ ONS

»

Matzijden Kinderonderjurken met zijden pasjes
in mooie kleuren 79 et

ZOO JUIST ONTVANGEN:
Mooie sorteering Pullovers vanaf .... 98 et

(vest model)
Ruime sorteering Moderne Japonnen

vanaf 159 et

Voor Uw Strandartikelen vindt U bij ons het
nieuwste voor weinig geld, zooals Strand-

broeken, Badcostuums, Badjassen enz.

KOMT U EENS KIJKEN IN HET

Kerkstraat 32, naast Al bert Heijn

wanneer verwachting van het gedroomde onbekende.-
aan de wording tot de volheid van het werkelijke
staat?

Glenda had de openbaring van de vrouw, in elk
vrouwelijk wezen geborgen of hoe dan ook verborgen,
in volle glans haar levensbestaan zien verlichten.
Dan doemen de boozc schimmen op uit verleden.

Haat en nijd bouwen de hooge muur, die Ievensschoon-
hcid dreigt buiten te sluiten.

Schijn voltooit 's menschen wellust om te vernieti-
gen. Wat door de geest, vaak zetelend in bekrompen
hersenen niet begrepen kan worden en dus door alle-

daagschhcid veroordeel wordt.
Strijdend voor haar leven, haar nieuw leven dreigen

Glenda groote gevaren.
Wat recht genoemd wordt spoort haar na en haar

rozenweg naar de paradijspoort wordt een doornen-
pad, waar wereldaard, hart en ziel verschijnen.

Zij, die doodde, staat voor haar rechters.
Is zij schuldig?

Glenda, de verpersoonlijking van de wettelijke schuld
en de morecle onschuld.
Uw oordeel?
In een schitterend filmlint heeft de Paramount deze

wereldvraag uitgewerkt en vast gelegd.
De wereldvraag, of morcele rechten sterker kunnen

zijn dan die der in artikels vastlegde.
Hen wereldvraag, die tot denken en nadenken dwingt
en ieder tot een tasten in zijn dicpsten innerlijk, ieder-
een, die zien kan en ziet, hoe voor de brutalen en ge-
wetenloozen de artikels zoo ontzettend veel ruimte la-

ten.

Die tot nadenken brengt ieder, die voelt hoe de
strijd woelt, ieder, die de inwendige zware strijd moet
strijden tusschen letter en geest.

Een schuldige vrouw, het groote hoofdnummer van
het nieuwe Hollandia programma dat Zaterdag en
Zondag en Maandagavond in Centraal draait en waar-
van het niet te verwonderen is, dat avond aan avond
het Tuschinski Theater te Amsterdam volle zalen had.
Een schuldige vrouw: geeft in het filmbeeld de leven-
de vraag.
Durft gij te oordeelen?
En als ge u zelve kent, durft ge te veroordeelen?
Of.....'.?
We weten het antwoord misschien reeds: Het is

maar een film!

Is onze mooie, rijke wereld werkelijk zoo buiten het
Licht geplaatst, dat het eigen schaduw vreest?
Na het hoofdmotief geeft de heer Koper in een twee-
de hoofdnummer de filmafleiding, die algemeen ver-
langd wordt.
Als ik een muloen had!
Komt het zinnetje u bekend voor in deze klank-

vorm?
Het behoeft geen verwondering te geven, want hoe-

wel met een nulletje minder hebben wij het helaas ook
zoo ver gebracht deze verzuchting te slaken in de
grondtoon van het millïoenenthema.
Een millionair, angstig bewaakt in zijn ziekte uur door
zijn met ongeduld wachtende erfgenamen, deelt zijn

millioenschat uit aan hem geheel onwillekeurige en on-
bekende personen, waarbij een druppclflcschje medi-
cijnen en een adresboek de toevalligheidsgidsen zijn.

Een milliocn.
Onverwacht in hantlen van hen, die in hun stoutste

droomen nooit aan dat zes nullen getal hadden durven
denken.
Wie zijn de gelukkigen?
Het brooze meisje uit de zeemanskroeg, de konijn-

tjes steelende porceleinbcdicnde, de cheque verval-

schcr, het oude grootmocdertje, de ruige zeebonk, de
veroordeelde moordenaar enz.

En zooals de mentaliteit verschilt, zoo verschilt de
reactie.

Een amusante film voor velen.

En toch, voor ons een tragedie, zoo de press street

beoordeelend.
Niet, omdat de millioendruppcl ons niet trof, maar

omdat het dolle amusante speelt met de wereld als-

studio en goudgloed als achtergrond.
Deze twee hoofdnummers van het hoofdprogramma

van de Hollandia Bioscoop geven ons alle vertrouwen,
dat ze aan alle eischen, die gesteld kunnen worden, ten

volle voldoen voor werkelijk interessante filmavonden.

Een lezenswaardige mededeeling: MAKELAAR HENK
LEISING houdt Donderdag a.s. VEILING.

POPULAIRE FILMAVOND.
De populaire filmavond van de Hollandia Bioscoop

die Woensdagavond 30 Mei a.s. wordt gegeven, biedt

in de twee hoofdnummers een keuze, die het publiek
ongetwijfeld geheel en al zal tevreden stellen.

De titel van het eerste hoofdnummer zegt bijna

reeds genoeg over dit lint: Klopstokia wint de Olym-
piade.
Naast de hoofdfiguren, die de dramatische rollen

vertolken — want ook hier schuilt onder het opper-

vlakkige toch een ernstige kern — naast die speelfigu-

ren dan komen anderen.
Olympiade helden b.v. de wissclloopcrs als de snel-

voctigsten.
Zoo'n tip geeft reeds aan, op welke grondslag dit lint

gebouwd is.

En wat te zeggen van Migg Twceny, de ter dood
veroordeelde, die zijn hals redt door het verkoopen
van plumeau's als versiering voor de sjako's van de

soldaten, die hem op het executieterrein de laatste eer

zullen bewijzen?
Een echte kluchtfilm dus, waarbij eens hartelijk om

de filmonzin gelachen kan worden.
Tropennachtcn, het tweede hoofnummer, brengt ons

aan de cilandenkusten van de Stille Zuidzee.
Onbegrepen trouw vormt het hoofdmotief van dit

' lint, waarvan de spil is een bewonderenswaardige Dita
Parlo, verbitterde rivalen, een drietal avonturiers en
een groep bandieten.
Men ziet het, een filmrecept, dat door de Paramount

tot een kostelijk geheel voor de filmliefhebsters en lief

hebbers genietbaar is gemaakt.
We nemen deze volgorde niet zoo zonder bedoeling,

want dit zeggen we nu reeds, het gebruikelijke filmslot

sluit ook dit lint af.

Dit vast ter geruststelling.
Maar bijzonder zullen in dit lint treffen de mooie

natuuropnamen van dit paradijsachtige deel van onze
wereld. Alleen daarom reeds zouden we al het andere
als toegift gaarne aannemen.
Trop'cnnacht is een film, die het zwoele en vurige

van de Zuidzee in volledigheid op de toeschouwers
overdraagt.
Tropcnnacht is een lint, met bijzondere invloed.
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VERWACHTINGEN
De Meimaand, die vooral door de tegenslag met de

Pinksterdagen zoo'n teleurstelling heeft gebracht, is ver-

wisseld voor Juni.

Met dat al schiet, wat men door vóór of na tijd tot

seizoen rekent, aardig op.
Gelukkig zet de Juni-maand beter in.

De vooruitzichten zijn heel goed en de laatste da-
gen, vol zon en warmte, doen het beste verwachten
van de weersgesteldheid in de nieuwe tijden.

Laten we eerlijk zijn en zeggen, dat wc ons bitter

teleurgesteld hebben gevoeld, als we telkens vol goe-
de hoop de verwachting, de officieele weerberichten
volgden.
We hebben ons weer het best bevonden bij de oude

practijk. Die gaf ons de verzekering, dat verandering
van weer niet te verwachten was, of de wind moest
voor de zon om door het Noorden gaan.
Onze weerprofcet, die bij zijn zwalken over de ba-

ren van de Noordzee en verder jaren en jaren eigen
waarneming heeft kunnen toetsen aan wat volgde

heeft het nu dan toch maar weer eens fijn goed ge-

zien.

Zooals het weer zich de laatste dagen houdt, wordt
er in alles getoond, dat er nog werkelijk een zon is en
dat het ook nog zomersch warm kan zijn.

Juni zet wel met heel goede vooruitzichten in en
de eerste dagen geven een goed vertrouwen.
Wil het weer cenige tijd zoo blijven, dan zal spoe-

dig het drukke seizoenlcven op volle kracht zijn.

Andere teekenen, die ook van belang zijn, voegen
zich daarbij.

Niemand zal ons, hopen we, verdenken, dat we
onze ploeg voetballers daar in Milaan niet gaarne de
overwinning hadden gegund.
Maar nu het zoo geloopen is, nu zeggen we toch:

Gelukkig, dat daar een eind aan is.

- Eerst al de voorwedstrijden, die alle belangstelling

trokken.
En Zondagmiddag was het weer na de gure dagen

vooraf heusch zoo slecht niet. Maar op Zandvoort
was het bijzonder, heel bijzonder stil.

We zouden zoo kunnen zeggen: Wat naar Milaan
was, zat bij de radio.

Trouwens, dat het zoo is, kan moeilijk ontkend
worden.
Uit gegevens, waarin de cijfers genoemd worden uit

bedrijfsstatisticken, blijkt het vaststaande feit, dat

op dagen van grootc wedstrijden de omzet bijna met
de helft daalt.' Wat niet naar het veld gaat, luistert

thuis bij de radio, naar Hollanders sportief woord.
De invloed op het zakenleven is zoo groot, dat be-

langhebbenden een onderzoek naar die uitkomsten
hebben ingesteld.
Nog eens, wij hadden gaarne, heel erg gaarne gehad,

dat Holland daar in Milaan de overwinning had be-

haald.

Quo Vadis?
Waarheen gaat de wereld? Deze vraag stellen zich

dagelijks duizenden en duizenden, die met angst en
ontsteltenis de gebeurtenissen gadeslaan.

Als een rolprent gaat ons het wereld-gebeuren voor-

bij en het zijn, helaas geen opwekkende beelden, welke
onze oogen aanschouwen. Allerwege dreiging, overal

ontwrichtingen, onheilspellend gerommel, dat 'n aard-

beving pleegt vooraf te gaan.
Het menschdom schijnt met lamheid en blindheid

geslagen, want niettegenstaande de onheilsteekenen

ijlt het voort naar den 'afgrond, die zijn ondergang be-

teckent.
En dit alles, nadat de wonden, welke de nog zoo kort

achter ons liggende wereldoorlog sloeg, bij lange nu
niet genezen zijn. En tallooze verminkten en zielszie-

ken ons een lugubere waarschuwing zijn voor een mis-

daad, welke oorlog genoemd wordt. En een uit haar

voegen gerukte economische wereld — uit haar voe-

gen' gerukt door den volkercnkrijg — ons geleerd heeft

de ontzettende gevolgen.
Want — de ellende-der wereld vindt ontegenzegge-

lijk haar allcrvSSrnaamste oorzaak in den wereldoor-

log, die ruïnes schiep, welke welhaast niet meer op te

bouwen zijn, die veel uit haar voegen rukte, die

milliardcn nutteloos en doelloos verslond, die millioe-

ncn mcnschenlcvens kostte.

En leek het, of het menschdom lecring getrokken

had uit dien waanzin, of de zwaarden omgesmeed zou-

den worden tot ploegijzers, het was een ijdele waan.

Nog is men niet na de toegebrachte slagen tot her-

ademing gekomen, of de bewapening vond haar ver-

nederenden voortgang. Vernederend is zij zeker. Im-

mers zij toont ons de mensch in zijn laagste harts-

tochten: het vernielend individu, dat uit zuiver mate-

ricële overwegingen zich niet ontziet onheil te bren-

gen.
Och, het idealisme der ontwapening is en wordt ge-

predikt, zacht en luide, met bescheidenheid en vrij-

heid, overredend en dringend ,doch de stemmen der

predikenden zijn die der roependen in den woestijn.

Natuurlijk, men luistert. Uit verveling of beleefdheid,

knikt toestemmend en zegt: gelijk hebt u. Daarmede
is het uit!

Maar met een indruk nog levendig van de stilte op
de laatste Zondag zeggen we toch, dat wc bij zulke
gunstige weersomstandigheden zoo'n Zondag liever

niet meer zien in het seizoen 1934.

En het kan ook haast niet anders.
Als we hooren benaderen, dat het aantal 1 lollan-

ders in Milaan op die Zondag ongeveer een tiendui-
zend bedroeg, als we daarbij in aanmerking nemen
het grootc aantal, dat thuis Hollanders verslag volguu
dan moet dat wel invloed uitoefenen op de vreemde-
lingen drukte, waar Zandvoort het toch in een paar
maanden van het jaar van hebben moet.
Die tijd is over een geheel jaar gerekend toch al

zoo kort, dat er niet erg veel dagen van gemist kun-
nen worden.
Intusschcn is dat getal van tien duizend, misschien

iets door een te groote bril bezien, een getal dat ook
vertrouwen in het naderende seizoen geeft.

Zonder iets tekort te willen doen aan de sportieve
gevoelens van allen, die zooveel belangstelling heb-
ben getoond, leiden wc er uit af, dat er ook nog wel
een duitje kan overschieten, als Zandvoort in volle

zomertijd lokt met haar heerlijk strand en haar zee.

AANGIFTE LEERLINGEN.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort bren-

gen ter algemecne kennis, dat op Maandag 18 en Dins-
dag 19 Juni a.s. gelegenheid zal bestaan voor het aan-
geven van kinderen, die met ingang van den cursus
1934—'35 één der scholen voor gewoon lager onderwijs
B, C en D. zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tusschen 10 en 1 uur

ter gemeente-secretarie (boven). Verzocht wordt het
trouwboekje mede te brengen. De kinderen dienen bij

den aanvang van het cursusjaar den leeftijd van 6 ja-

ren te hebben bereikt.
Het aangeven van leerlingen, die met ingang van

den cursus 1934
—

'35 de school voor uitgebreid lager
onderwijs A zullen gaan bezoeken, dient te geschieden
bij hot Hcofd d^r school (in de school aan den Hooge-
wcg) op Woensdag 4 en Zaterdag 7 Juli a.s. tusschen
2 en 3 uur des namiddags.
Ook hier wordt verzocht het trouwboekje mede te

brengen.

ZANDVOORT, 24 Mei 1934.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De BurgcmcoLcr, VAN ALPHEN.
De Secretaris, F. JELLEMA.

HULPCOMITE DUITSCHE JOODSCHE VLUCHTE-
LINGEN.

Door de welwillendheid der autoriteiten daartoe in
de gelegenheid gesteld, hebben wij besloten, door het
houden van een huis-collectc te trachten de noodlijden-
de Duitsche Joodsche Vluchtelingen te helpen.

Wat blijft er van de argumentatie hangen. Welke
indrukken blijven achter van de schriktafereelen, voor-
getooverd door den vredes- en ontwapcningsapostel,
die wijst op wat komen zal, en ook onherroepelijk komt,
indien de waanzin opnieuw losbreekt. Wijzende op on-
ze kinderen — ons zelf — onze ouders, straks ziel-

togend in stukken gereten door bommen, in groote hoe-
veelheden uit de lucht gestrooid, of met gescheurde
longen den laatstcn, hclschen, strijd strijdende, door
de gifgassen, die hun gluiperig werk o, zoo goed zullen

doen.
Toch: wij blijven hoorende doof en ziende blind.

Meen niet, lezer, dat wij het beeld te schril afschil-

deren, dat wij in voorbarigen angst de alarmklok lui-

den.
Neen. de gevaren zijn misschien zelfs dichterbij, dan

wij denken.
Wij leven op denzelfclcn vulkaan, die in 1914 zijn

verwoestende errupties over de wereld uitstortte, en
ons toen wekte uit een letharischen slaap.

Nadat die uitbarsting haar vernielend werk had ge-

daan, werd de Volkenbond opgericht, het ideaal van
President Wilson, die trouwens in zijn bekende „veer-

tien punten" blijken gaf, volkomen te begrijpen, welke
richting ingeslagen moest worden, om een herhaling
van die ellende te voorkomen.
Onder de eerste indrukken der gebeurtenissen scheen
men op den goeden weg te zijn, al was het te betreu-

ren, dat Amerika afzijdig bleef.

Van een der vele Commissies, door den Volkenbond
uit zijn midden benoemd, ter bestudeering en voorbe-
reiding ter oplossing van belangrijke kwesties, was de
voornaamste zeker de Ontwapcnings-Commissie.
Vast staat, dat deze Commissie veel werk heeft ge-

daan. Onder de bezielende leiding van haar voorzitter

Arthur Hcndcrson, ontwapenaar in hart en nieren, is

jaren lang hard gewerkt. Diverse" conferenties werden
belegd, Helaas, de berg van moeilijkheden (en onwil!)

werd hoogcr en hoogcr.
Na Japan, trok ook Duitschland zich uit den Vol-

kenbond terug. Thans staat de zaak er zóó voor, dat

de kans op algcheele mislukking groot is.

Deze week kan de beslissing vallen. In bevoegde
kringen wordt er rekening mede gehouden, dat de ont-

Wij denken hierbij met dankbaarheid terug aan de
wijze waarop door U het vorig jaar deze collecte ge-
steund is en verzoeken U zoo mogelijk nog offervaardi-
ger dan het vorige jaar te willen zijn, daar nog zeer
vele vluchtelingen absoluut broodeloos zijn en ander-
zijds velen aan reismiddelen geholpen moeten worden,
om een nieuw vaderland te bereiken.
Voor iedere gave zijn wij U bij voorbaat dankbaar.
Hulp-Comité voor Duitsche Joodsche Vluchtelingen,

Afd. Zandvoort.

ZANDVOORTSCHE CRICKETCLUB
De „Z.CC" doet hiermede een oproep tot bijwoning

der Algemecne Vergadering op Maandag 4 Juni a.s.

in Café Diemer, Kerkplein, alhier, 's avonds te half
negen.
Aangezien de te behandelen punten van zeer groot

gewicht zijn, wordt iedereen, die belang stelt in cricket
beleefd doch dringend verzocht deze vergadering te

willen bijwonen.
Junioren van 14— 17 jaar, voor wie ook een afdecling

geopend is. zijn allen van harte welkom.
De kooi wordt reeds gebouwd op het terrein der

Zeemeeuwen; materiaal is aangeschaft.
Op aller komst wordt stellig gerekend.

Het Bestuur „Z.C.C."

NUTS-SPAARBANK TE HAARLEM.
Vergelijkend overzicht over Mei 1934—1933

Aantal behandelde posten 13807, v.j. 13502.
Aantal Inlagen 8555, v.j. 8643.
Aantal Terugbetalingen 5252, v.j. 4859.
Ingelegd /' 603323,25! v.j. 615.005,25.

Terugbetaald /' 513917,70, v.j. ƒ 427.912,35.
Meer Ingelegd ƒ 89405,55, v.j. meer ƒ 187.092,90.
Aantal nieuwe boekjes: 254, v.j. 276.

Aantal afbetaalde boekjes: 184, v.j. 131.

Geledigd in Mei 1934 in omloop: 3484.
Geledigd in Mei 1934: 355 busjes, met totaal inhoud

./• 6495,56.
Aantal verhuurde kluislokcttcn op 31 Mei 1934: 457.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Mina, dochter van A. 1'lipsc en A. C. M.
van Arkel; Jacob, zoon van Jb. Kerkman en P. Draijer;
Lucas Tcunis Cornelis, zoon van L. van Soolingen en
J. L. A. de Jong.
ONDERTROUWD: J. Th. Castien en G. W. Kooij-

mans.
GEVESTIGDE PERSONEN:

R. J. Grocnendaal van Locncn a.d. Vecht Stationsstr.5
T. Verdoncr van Amsterdam Haltestraat 71.

C. Hoede van Amsterdam Parallelweg 15.

H. Diependaal van Haarlem Van Ostadestraat 21c.

J. P. P. Cornelisse van Amsterdam Bd. Barnaart 4.

Mcj. M. Konopka van Amsterdam Stationsplein 33.

Wed. A. Gebhard van Amsterdam Parallelweg 69.

\V-;d. H. Al '-ahamse v. Amsterdam Kostverlorenstr.34
.1. Hocfgccst ,van Heemstede Zandvoortschelaan 373.

A. H. Haaks van Amsterdam Dr. Gcrkestraat 2.

wapenings commissie haar mandaat ter beschikking
zal stellen. M.a. ,v. dat de lougc bewapenings-wedstrijd
in onbeperktc^^atc voortgang zal hebben.

fildV Aan Duitschland, dat zich weer
nuikrijk, dat een groot arse-

!n, die twee milliard Lire wil

van leger en vloot? Aan En-
legervliegtuigcn zal laten bouwen? Aan

Japan, dat zich tot de tanden bewapend heeft, en even
sterk ter zee wenscht te zijn als de rivalen Engeland
en Amerika? Aan Rusland, wiens legers grooter zijn

dan van welk ander land ook?
Neen, het ligt aan geen land. De fout be-

rust bij ons allen. Al onze actie voor vrede en ontwa-
pening is tot nutteloosheid gedoemd, als in de organi-
satie geen verandering komt.
Deze organisatie moet één en internationaal worden.

Alle op zich zelf staande vereenigingen en corporaties
behooren in één te smelten met voorbij zien van
de kleine verschillen, welke haar scheiden.

Geleerden, professoren, doctoren, geestelijken, alle

intellectueelcn, verecnigd met arbeiders en midden-
standers, zij allen dienen zich te vcrecnigen in één
wereldorganisatie, die de bewapenaars (en het bewa-
peningskapitaal) een donderend halt toeroept.
Vrouwen, moeders en dochters behooren niet langer

afzijdig te blijven. Welke effect sorteeren de ..stille

omgangen der vrouwen" hoe idealistisch en goed be-

doeld van opzet, maar te alleenstaand in hun uitvoe-

ring?
De stem der gehcele menschheid worde verecnigd

door één machtige, allesoverheersehende vredes- en
ontwapeningsklank. Vernietiging van het bewape-
ningskapitalisme, sluiting der kanonnenfabrieken, sloo-

ping der werven waarop de oorlogsschepen gebouwd
worden, gecontroleerde vervaardiging van vliegtuigen,

staken der fabricage van gifgassen voor oorlogsdoel-

einden, uitbanning van den oorlog!

Daar moeten we heen. l£n snel, voor het te laat is.

Want het gevaar nadert met rassche schreden. Wij
hebben ons, onze kinderen, onze vrouwen te behoeden
en beschermen. De hand aan den ploeg. Op, organi-

seert, voor den vrede!

Nadruk verboden.
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PRIMA VLOERZEIL, per el 49 et

TAFELZEIL, per el 48 et

COCOSMATJES 29 et

TWIST MATTEN, per el 39 et

SLAAPKAMER MATJES 49 et

SLAAPKAMER KLEEDJES 98 et

STERKE KEUKENSTOEL 85 et

STERKE KEUKENTAFEL 168 et

KOPEREN ROEDEN, per Meter 22 et

SPATZEILTJES 25 en 32 et
KLEINE MATJES 15 et
COMPLEET CRÈME THEESERVIES . . .275 et
SPLENDOR LAMPEN 39 et

Onze bekende B.E.S. toestel als Kook-
toestel en voor verwarming. Heet als Gas

maar veel voordeeliger.
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11.000 gezinnen bezitten reeds een B.E.S.

Komt U eens kijken, iederen dag demonstratie.

Dames en Heeren
FLANEL DE G
Wie bij ons gedurende de maa:

steedt, krijgt een flanellen pantalon van ƒ 6, 7,"ypf 9

naar keuze voor ƒ 2.50

HEEREN COSTUUMS ƒ 27.50; 30.—; 32.50; 35.— etc.

FLANELLEN COSTUUMS ƒ 22,50; ƒ 25.— etc.

MANTELS ƒ 20.—; 22.50; 25.—; 27.50 etc.

MANTELCOSTUUMS ƒ 25—; 30.—; 35.—.

Heeft U stof, wij maken U prima costuum ƒ 20.—

.

Costuums keeren f 17.50, met geheel nieuwe voering.

Costnums persen ./ 1.— ; bij abonnement ƒ 0.75.

Dames- en Heerenkleermaker H. Luijte Jr.

—:— PAKVELDSTRAAT No 21 —:—

Vanwaar ons groot succes??

Alleen door de levering van
prima kwaliteit vleesch tegen
CONCURREERENDEPRIJS

Bestelkantoor voor Zandvoort der Haar-
lemsche Vleeschverkoop-Centrale is alleen

A. VAN M O P P ES
Telefoon 278Dr Gerkestraat 53huis

COULANTE BEDIENING. OP IEDER
GEWENSCHT UUR THUISBEZORGD!!

WEBBER'S GOEDERENHANDEL
HALTESTRAAT 32 en 32a.

Vraagt Uw aandacht voor een PARTIJ-AAN-
BIEDING in Dames- en Heeren badjassen, Dames-
en Heeren -Bad costumes met open ruggen.

Heeren Badcostumes, Badschoenen.
Strandpyama's. en Strandbroeken zéér fijne kwa-
litei'en. Moderne dessins in de nieuwste kleur-
combinaties. Verder Uw adres voor courante ma-
nufacturen, als bedlakens, sloopen en tafellakens

Neemt proef met onze MATTE WASCHZUDEN
KOUSEN moderne kleuren vanaf 59 et
Zuiver Zijden kousen fijn weefsel,

moderde kleuren, vanaf 85 et

U STAAT VERSTOMD OVER DEN PRIJS
ONZER ANDERE ARTIKELEN!!

DENKT AAN:

Webber's Goederenhandel
:—: HALTESTRAAT 32—32a :•—

:

ZAM D OF STOF
in Uw horloge?
Dan naar de reparatie- inrichting

H. MARTIN Pakveldstraat 8-10

OOK HET ADRES VOOR NIEUW
GOUD- EN ZILVERWERK

Eet nu
8 VGrsche Groenten $

S
uit het

Westlandsche Groenten- en

Fruithuis v*h* van Brussel

Stationsstraat 16 - Stationsstraat 16

GRAN CACHO.
Twee kleine landen beoorlogen elkaar daar in het

warme midden van Zuid Amerika.
Twee kleine landen, waarvan het dringend noodzake-

lijk was, dat alle middelen productief werden besteed
om de bodem rijker, het volk gelukkiger te maken.
We zeggen het iets verkeerd, want in waarheid is

de bodem rijk genoeg.
Was de bodem van de Gran Cacho maar niet zoo

rijk.

Waren de schatten maar blijven sluimeren, was de
Gran Cacho maar de woestenij gebleven, zooals die
sinds menschenheugenis als van de oorsprong af ge-
weest is.

Maar dat is het juist.

Onder de oppervlakte van die woeste dorheid schui-
len in de bodem rijke schatten, petroleum en edele me-
talen.

En de vlakte, gevreesd om het verschrikkelijke lot,

allen beschoren, die door het EI Stacato van de rechte
weg waren geleid; de in woeste eenzaamheid en dorre
vergetelheid rustende vlakte, deze vlakte stond nu in-

eens onder de volle aandacht van de publieke belang-
stelling.

Nimmer had iemand er zich om bekommerd. Het
lag buiten wets- en rechtsgebied en het grootste deel
van de zeldzame bewoners, die in dit woestijngebied
konden aangetroffen worden waren menschen, die om
hen goed bekende redenen deze eenzaamheid voor hun
veiligheid noodzakelijk noodig hadden.
Het leven was er zwaar, zeer zwaar zelfs voor deze

enkelingen.
Waar de dorre droogte van dit onherbergzaamste

van alle woestijngebieden niet met doodende macht
hcerschtc, daar werd de bodem ingenomen door giftige

moerassen.
Verraderlijke moerassen, die giftige pestwalm spreid-

de in de donkerte van de boomstammen, die daar het
ondoordringbare loofdak van de tropische woudgroci
torst.

Een gifwalm, dood en verderf brengend door de doo-
dcliike koortsen, in hun ademen verscholen.
Een niemandsland.
Geschuwd en vermeden door bijna ieder.

Een oord, waar het scheen, dat de vervloeking in

verwerkelijking was gegaan.
Zoo was het, totdat de verborgen natuurlijke schat-

C/sar wagen defect??
BEL OP 340 Garage Stationsplein

ten de aandacht vestigden op de Gran Cacho.
Goud en petroleum, dat laatste vooral, dat waren de

tooverwoorden, die elk gevaar tartend dood en koorts,

gifdamp en verdorrende droogte niet meer deden tel-

len.

Maar die twee woorden maakten ook, dat dit oord
des verderfs tot het meest begeerd bezit plotseling zich
verhief.
Om de grenzen in het land van de onbegrensbare

dood, wie had er zich om bekommerd, vroeger?
Maar nu was elk streepje grond kostbaar. Immers,

men kon nog niet vooruit weten, welke onnoemelijke
schatten juist in dat gedeelte van de dorre bodem ver-
borgen was.

Fel werd elk hoekje, elk brokje juist daarom sterk
begeerd.Want al was de aanwezigheid van kostbare mi-
neralen in de bodem bewezen, de fantasie, die elk le-

gendarisch gerucht dan zoo bijzonder weet te richten
op de begeerlijkheid, die fantasie der begeerte had de
bodemrijkdom tot een onuitsprekelijke schatkamer der
natuur gemaakt.

Zooals we reeds zeiden, was elke grcnsregeling totaal

verwaarloosd.
Gemakkelijker oorzaak voor een twist — hier tus-

schen twee landen een oorlog — was wel niet denk-
baar.
Voeg daarbij het temperament van den Zuiderling en

alle factoren waren bijeen, cm in alle verschrikkelijk-

heid en alle wreedheid het hoogtij te vieren van het
bloedfeest.
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DE HUISVLIJT
A. M. Aleven

HALTESTRAAT 65

Huisvlijtbenoodigdheden en fröbel-

artikelen — Pitriet en Raffia

Kantoorboekhandel



Stoomwasscherij „Holïandïa" Zandvoort

RIJSVËRLAG1NG

afd. Fijne wasch

Overhemden. ,

Stijve Boorden

Slappe Boorden

Witte Jassen

. 20 et

. 7 et

, 5 et

25-35 et

l H. G. WEENINK TELEF. 287

Gemangelde-, persopmaak en geheel
:

—

't opgemaakte wasch. J

Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten =

lllllllllllilllllllll!

En Paraguay en Bolivia vloqen elkaar in de haren.
Ver van hier zal men denken.
We hebben er geen last aan, dus Jaat ze maar

oorlogjcvocrcn, als ze daarin zin hebben, zoo zal de ge-
makzuchtige zeggen.
En Paraguay en Bolivia hebben een gering aantal

inwoners, dus zal die oorlog wel niet zoo heel erg zijn,
idenkt een ander misschien.
Maar zeker het grootste deel zal er zelf niets van be-

merken, geen schade, geen last, geen hinder, dus....
Jaat ze hun hart ophalen.
Het valt zoo heel gemakkelijk voor den mensch om

te vergeten, dat hij Mensch is.

In de eerste plaats kan men nooit bij zulke dingen
zeggen, wat de kiem zal openbaren in het opgroeien.
Een enkele vonk kan een ramp worden, een enkele

kogel met Principe kan de hooggeroemde West Euro-
-peesche beschaving in een enkel moment geheel uit-
schakelen en doemen tot als nooit bestaan hebbend.
Maar bij de oorlog van deze twee landen, van Bolivia

en Paraguay deed zich een bijzonderheid voor, die naar
onze meening wel de bijzondere aandacht vraagt.
En Paraguay èn Bolivia misten een industrie, waar-

door den oorlogsmoloch aan groot materiaal geholpen
Icon worden.
En nu komt het verschrikkelijke in deze reeds zoo

verschrikkelijke kampstrijd.
Van andere landen uit, vooral van uit Europeesche

landen, werd oorlogsmateriaal naar beide landen ge-
zonden .

Niet naar één land, omdat men de rechten van dat
3and als de eendg ware erkenden, neen, naar beide.
Koopmanschap dus.
Wat zou dat? Je koopt toch, om te verkoopen met

-vvinst?

Zaken zijn zaken!
Maar als ooit bewezen werd het verderfelijke van de

oorlog, dan is dat hier.

Onmachtig hun vernielend werk te vieren uit zich
zelf en dus ook door zichzelf.
Maar nu komt de beschaving.
Handel in oorlogstuig.
Wel wat zou het? Zaken zijn zaken!
En ook in Nederland ïjikt men een graantje mee en

verdient wat aan liet tiancleltje.

Helpt men om daar in het verre Zuiden van Amerika
een met alle beschaving en menschelijkheid spottende
vernietigingsstrijd te doen voeren.

Indiaansche wreedheid naast Spaansche vurigheid zijn
de elementen, die de strijd daar tusschen de bewoners
van Bolivia en Paraguay beheerschen.

Ellendige wreedheid van beide zijden. Van hen, die
in dit klimaat van doodende moerasdampen en koort-
sende "hitte nog gespaard gebleven zijn.

Durvelsche wreedheid vernietigt negen tiende deel
•van de mannelijke bevolking.
En het is de beschaving, de hooggeroemde Euro-

peesche beschaving, die door haar moordtuigzendingen
deze onbeschaafdheid in alle wreedheid zich laat uit-

leven.
Ook in ons land doet men er aan mee.
Er wordt immers aan verdiend?
Maar gelukkig, dat onze regecring spoedig zal ingrij-

pen.

ARKIEZEN
Bestelhuis: KERREMANS, Groote Krocht 11

Fabriek: WILLEM SE, Kerkstraat 2, Haarlem
mmmmamÊmaamBaBmmBamaammaamÊmmÊBBBmm

MONOPOLE-MENU.
Wederom heeft het Monopole-menu deze week een

uitbreiding ondergaan, weke het programma ongetwij-
feld ten goede zal komen. Extra ge-engageerd -werd
siamelijk het bekende danspaar Hannie Homan (voor
Zandvoort geen onbekende, daar zij reeds vroeger
hier mocht optreden) en Georg De'Este.

Zij zullen Ü reeds a.s. Zaterdag en Zondag vergas-
ten op hun moderne dansfantasieën en wij twijfelen

er niet aan, of ook dit nummer zal in den smaak blij-

Iten te vallen bij het publiek. Over de andere nummers
-van ons uitgebreid programma behoeven wij bijna niet

meer te spreken. . . . men doet het reeds voor óns!
The Flevo's Serenaders met voor den microfoon

Kosy Samchtini oogsten een uitbundig succes en ieder-

een roemt de pittige dansmuziek, welke dit ensemble
•ten gehoore brengt. Elly Rcichcrt heeft onmiddellijk
aller harten weten te veroveren, evenals Olly Hofer
in haar interessant en uitgebreid repertoire, terwijl

tenslotte de dansleiding van onze intieme, gezellige

soirée's in uitmuntende handen blijkt te zijn bij den
dansleeraar J. Stol Jr.

En dan is daar nog, iederen Zaterdag en Zondag.,
natuurlijk, juist. . U weet het al, nietwaar. .? dè groo-
te attractie van Zandvoort de groote attractie

van deze dehcelc streek, waarvoor tot zelfs uit Am-
sterdam het publiek naar Monopole stroomt
de wedstrijden om den K.L.M.-prijs! Hebt U al mec-
gedongen? Nog niet, zegt U? Jammer., waarschijn-
lijk had U anders Amsterdam al vanuit de lucht be-

keken.
Maar.. U kunt het nóg doen! Wij zien Uw bezoek
Zaterdag en Zondag graag tegemoet. . vervelen zult

U zich geen óógenblik, daar zijn we vt.!i verzekerd .

.

ook al mocht U geen prijs behalen! Dus . . afgespro-
ken? U komt..? Een hartelijk welkom wordt U bij

den ingang reeds toegeroepen! (Adv.)

Toeren met ruime klasse wagens 1

soi op 340 Garage Stationsplein

U stelt eisciien aan uw Rijwiel O
Ook bij een Herstelling «

Laat dan Uw rijwiel waar
gij altijd zuinig op was NIET
verknoeien door de eerste de

beste Prutser,

MAAR laat Uw rijwiel vakkundig
Hersteilen door:

H. G. v. Nieuwenhuizen
PAKVELDSTRAAT No. 4

Betrouwbare Reparatiën

Levering van ALLE eerste klas

merk Rijwielen.

Ruim 18 jr* practische ervaring

i

ONS KORT BEST A A N IS
REEDS EEN GROOT SUCCES

door levering van
1ste KWALITEIT

Rund- Kalfs- en Varkensvleesch

Vleeschhouwerij A. MOLENAAR
Schoolstraat 3 — Telefoon 534

wM§^> % DE
MB^ffl^l WITTE
^s^^^^Jp ZWAAN

- HEEFT WEER -

AANGEKOCHT
een COIYIPLETE INBOEDEL en als
daarvoor bekend alleen in het betere genre

Enkele Prijsnoteering:

Eiken Slaapkamer Ameublement:
Bestaande uit Spiegelkast, Waschkast, ge-
kleurd marmer blad en spiegel, 2 pers. Le-
dikant met Auping matras, Nachtkastje
met gekleurd marmer, Modern Tafeltje en
2 stoelen.

Alles te samen f 89.50

Eiken Ameublement (met losse zitting . f 12.90

1 pers. Opklapbed met Gezondh. matras, Eiken Om-
bouw en kapok matras,

Alles te samen f 22.50

Gebeeldhouwd Eetkamer Buffet f 35.00
Eiken Dressoir met opzet f 14.75

Eiken Ameublementen.
Bestaande uit:

Dames Crapeau, Heeren Fauteuil, 4 Stoelen
alles veerend, bekleed met moderne Jaspé,
Salontafel en Buffet met spiegels en opzet,
Te zamen slechts f 49.50

Vaste Waschtafels, compleet ƒ 12.50 en verder, over-
gordijnen, Lits jumeaux met bedstellen, Losse stoelen,

Tafels, Hang- en Legkasten, Ijskasten, Vliegenkastjes
en verder in alles een groote sorteering, Wat U maar
noodig heeft, vindt U bij mij.

Steeds nette inboedels te koop gevraagd. Een bezoek
aan onze magazijnen is Uw komst waard. U koopt
vertrouwd en eens bij mij gekocht en U blijft bij mij
koopen, want de naam Waterdrinker waarborgt LT

daarvoor.

Dagelijks geopend en als U zich wilt laten installeeren

praat U dan met mij en het komt in orde. Let steeds

op het juiste adres.

Brugstraat 1-17-19 - TeleE 464

Goed nieuws
voor Dames over

Elastieken Kousen

™&
Origin. gepatenteerd

Burson-Lastex
Onzichtbaar

Gewicht per paar 70 gram
Prijs per paar . f 10.

—

Naadloos
Onzichtbaar onder de dunste
kousen.
Past als Uw huid, rekt in twee
richtingen.
Geeft overal gelijken druk.
Geen maatwerk noodig.
Licht, koel, ventileerend, mas-
seerend.
Absolute verlichting.

Kan, moet zelfs gewasschen
worden.
Voor Dames en Heeren.

Burson-Lastex Kousen

L.BLAAUBOER
Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel. 192
Zandvoort

VOOR UW EEN RIJWIEL
gaat koopen, neem dan eerst eens een kijkje bij

RIJWIELHANDEL JAN POOL
annex Reparatie-inrichtin g - Van Ostadestr. 3
De bekendste m^HMk De laagste prijzen

> *Simplex ,. _ „ ^^
I Simplex Gyclolüë « • m

fi - f 39*3®
. f 57.50

na mee met du Mee
Touri ngcar
Onderneming

ne Kroch
Telefoon
Zandvoort

f1070 warrone varhnron u/ii dorpsritten f o 30 — haarlem f i—
uctc nagciio ïciiiuidii wij, amsterdam f 3.00 — voorkomen f o 05
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END
ACHTERWEG 1 — TELEFOON 135

Goede collectie: Romans, Litteratuur van be-
kende schrijfsters en schrijvers. Tevens vestigen
wij de aandacht opeen uitgebreide keuze Jongens-

en Meisjesboeken.

Geopend van 8—12.30 v.m. en van 2—10 n.m.
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GERTENBACH'S DRUKKERIJ

ZANDVOORT'S WEEKBLAD m
m
m

SAMBO EJN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Ach, -welk een droef en bitter einde
Treft „Visscr's Etabliscmcnt"!
De heele mikmak gaat in duigen;
Geen paal, geen klank blijft overendi
De kcllner treft, gelijk men ziet,

Het evenwel zoo slecht nog niet.

Vriend Dik valt tusschen de ruïnen.
Ach, ach, wat heeft de man het slecht!
Vriend Lang komt met zijn aad'lijk zitvlak,
Juist op de hcete plaat terecht;
't Wordt gaar gebakken en gesmord,
Gestoofd, gesudderd, enzoovoort.

DRUKKER IJ

GERTENBACH
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

LEBIKANTEM TE HUUB
bij S. v. d. BOS, Behanger en

Stoffeerder, Burg. Engelbertstr. 2

REISBUREAU GARAGE DU MEE\
Wij ontvingen het reisboekje voor het seizoen 1934

van het Reisbureau Garage du Mee.
Het boekje dat keurig uitgevoerd is geworden, be-

vat tal van reizen voor een dag, drie, vier en zes dagen
naar Wiesbaden, Bad Ems, Hcidelbcrg, de Ardennen,
Klein Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk met Parijs ais

einddoel.
De reizen zijn deskundig ontworpen en verschaffen

in hoogc mate het genot van natuur en steden schoon,
zij staan onder leiding van den bekenden reisleider H.
Stinis en de heer F. E. du Mee.
Wij kunnen onze ücachte lezers en lezeressen, een zo-

merreisje met Reisbureau Garage du Mee ten zeerste
aanbevelen.
FIct rcisboekje is voor belanghebbenden verkrijgbaar
bij de garages du Mee te Zandvoort en te Flaarlcm.

ESEDHOQEElECa^EtlEOLlElEl

BABPAKKEN
(zuiver wol)

68—98—118—148
B

Strandpantalons
89—98—145—195

BABMANTELS
165—198—295—395

BABSCHOENEH
29—35—45—55— 65

HET

Koopjeshuis
Kerkstraat 32 - Naast Albert Heijn
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Dames en Heeren
Laat nu Uw Kleeding voor
de Zomer in de orde maken I

Flanellen Costuums naar maat
vanaf f 30.00

Rokjes naar maat vanaf . - f 8.00

Broeken „ „ „ . - f 9.00

VRAAGT II EENS STALEN ? ? 1

T evens Reparatie- en
- Oppersinrichting

J. A- F. ZORN
KERKPLEIN 8 - TELEF. 306

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. ü. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

*

&

Staal, koper, volkomen roest-
vrij nikkel, echte Dunlopban-
den, Dunlopzadel, daarvan
worden de „R. S. Stokvis"
fietsen gemaakt; het beste
«'s nauwelijks goed genoeg.
Een degelijker fiets bestaat
niet, niet alleen in dezen prijs,

maar in welken prijs ook.
Komt de „R. S." fietsen -i»

onze étalage eens bekijken.

J Zandv* Rijwielhandel

X H. G. van Nieuwenhuizen
PflKVELDSTRAAT

4

x
X Betrouwbare Reparatiën



Zandvoort's Weekblad Tweede Blad Zaterdag 2 Juni 1934

HOLLAMDIA BIOSCOOP
TELEFOON 458 - DIR. GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN

Zaterdag 2, Zondag 3 en Maandag 4 Juni - 8*15 uur
3 DAGEN ! 3 Opvoeringen van een groot Schlager-
programma !

De grootste avonturen-superf ilm ooit vervaardigd. Regie: GUSTAV
UCICKY. Prod. GUNTHER STAPEN HORST. Verder medespelen-
deno.a. : IDA WüST - EUGE5M KLöPFER - HANS A. VON
SCHLETTOW e.v.a. In deze grootsch opgezette, ongehoord realis-
tische film, welker vervaardiging millioeneT» heeft gekost, wordt
de spanning tot het kookpunt opgevoerd. HANS ALBERS vervult
op de alleen hem eigen wijze de rol van redderheid, waarbij
KaTHE VON NAGY zijn sympathieke helpster is.

Als 2de hoofdfilm EEN GEBEURTENIS OP F1UV3GEB1EDV DOUGLAS FAÏRBANKS Jr-

in een filmwerk vol ademlooze actie en spanning

De P
MANNEN zonder zenuwen die lichtzinnig hun leven wagen terwille
van een schamel bestaan.

Prijzen der plaatsen : 40-65-90-1 10-135 et., plus bel. GEEN TOEGANG ONDER 18 JAAR

Zondagmiddag 230 uur Familie* en Kindermatinee
ALS HOOFDNUMMER:

Een oerkomisch film in 5 acten met STAN LAUREL en OL1VER
HARDY in de hoofdrollen.

VERDER UITGEBREID PROGRAMMA. ENTREE 15-30-40 cent plus belasting

*
| Woensdag 6 en Donderdag 7 Juni - 8.15 uur

« 2 Dagen

!

2 Populaire voorstellingen !

Reprise van de groote succesfilm :

THE WAY TO LOV
met IV5AURSCE CHEVALSER. Als extra attractie optreden van
STAN LAUREL en OLIVER HARDY in hun groote succesklucht
APENKOOL. Toegang boven 14 jaar.

POPULAIRE ENTREEPRIJZEN 25 en 45 CENT, plus belasting.

Piaatskaarten en bespreking voor alle voorstellingen sigarenmagazijn Eisenhardt, Stationspi.

Ontvlucht ook gij

de Steenen Stad

GAAT ZONDAG NAAR HET

ZEE- EN ZONNEBAD
CAFé — DANCING

DES NAÏVI. CA. 3 UUR (Bij goed weer)

GROOTE BIJËUF BADSHQW
IN CAFé DANCING - ORKEST: HANS WICK

ZATERDAG NAM. 3 UUR in onsKINDERTHEATER

1ste VOORSTELLING van OOM 01

TARIEF ZANDVOQRTSCHE INGEZETENEN:
Seizoenabonnem. Zee- en Zonnebad

(incl. gebr. Wedstrijdbad) Vol-w. / 5.

—

Seizoenabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Kind ƒ 3.

—

Maandabonrsem. Zee- en zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Volw. / 3.

—

Maandabonnem. Zee- en zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Kind ƒ 2.—

Dagkaart (op weekdagen)
(incl. gebr. Wedstrijdbad) . . .

/' 0.35
Dito met Rinko busretour

(incl. gebr. Wedstrijdbad) . . • J U.40

Seizoen Familietent (incl. vrij baden,
gebr. Wedstrijdbad, 2 Ligstoelen f 50.

—

— ZWEMLESSEN IN HET OEFENBAD —
Leskaart het geheele seizoen geldig

(gedipl. Leeraar K.N.Z.B. ... ƒ 1.

—

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

Het Weerbericht . Zomer
Heeren Witte Tennis Schoenen ƒ0.98
Heeren Witte Tennis Schoenen met hak . . ƒ 1.75

Dames Wit Linnen met hak, verschillende mod. ƒ 1.50

Sandalen, met crêpe zool, vanaf ƒ 0.70

Wit linnen Kinder Schoenen ./ 0.59
Sandalen met Kruisriemen ƒ 1.75

Dames Opanken. vanaï ƒ 1.35

Een kijkje in de Etalage doet koopen.
Verder alle soorten Badartikelen houden wij in groote
voorraad '.

"•'"

Alleen in de Goedkoope Sclioenwinko
HALTESTRAAT 29 - Men lette op het adres

is het overweldigend succes met
onze buitengewone kwaliteit ge-

kookte rookworst a 10 et per ons
Lever, per ons 20 et
Leverworst, extra fijn, per ons 8 et
Bloedworst, per ons 9 et

Onze bekende Schouderham, p ons slechts 16 et

en/,.

SPECIALE AANBIEDING:
1 pondspot Huishoudstroop 20 et

Gedroogde appelen, per pond 32 et
Pruimedantcn, per pond 29 et
Verpakte Tutti Frutti, per ponds pak .... 49 et
Leverpastei, merk Molen, per blik 20 et

Ruivcr Rundvct, gesmolten, per pond .... 45 et

Slaolie, zuiver archide, vanaf 29 et

Ook Vette Kaas, per pond vanat 35 et

Gehakt, per ons 14 et

Goudsche Kaas, per pond vanat 29 et

Neemt proef met Benninga's Friesche Margarine,
haast niet te onderscheiden van Roomboter.
Hcele Edammcr Kaas, per stuk 75 et

Roomboter, per pond 85 et

Kalfsgehakt, per ons 12 er

Eieren, 10 stuks voor 25 et

#. «/. $€ m & T T E R
HALTESTRAAT 36
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LTA'S
(GEEN PORTUGEESCHE)

14 ct per K.G. 10 K.G. . f 135

VAN DEURSEN'S AARDAPPELHANDEL
KERKPLEIN 8b TELEF. 74

HOTELS EIM PENSIONS EXTRA KORTING.

^

GRATIS KAAS
KRIJGT U NERGENS

BIJ ONS VOLVETTE MEI-KAAS
34 ct per pond

BOTER- en KAASHANDEL „AMSTERDAM"
Levert speciaal aan huis.

OOSTERPARKSTRAAT 66 ZANDVOORT
aBBBHBBHBHBH

TE KOOP

:

Radiotoestel, 2 eiken-
houten Litsjumeaux,
Waschkasten, eenige
Ameublementen, Uit-
schuiftafel enz. enz.

Makelaar Henk Leising, Burgem.
Engelbertsstraat 7.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 3 .Juni v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

Collecte bij uitgang voor Diaconie.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 3 Juni v.m. 10 uur: de heer A. C. REUIJL.
n.m. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 3 Juni v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
Cat Zondag 39.

n.m. 5 uur: Dezelfde.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 3 Juni v.m. 10.30 uur: Ds. N. PADT.
JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL

Zondag 3 Juni v.m. 10.30 uur: de heer F. v. AALST.
KINDERDIENSTEN

12—1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool. Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30 en 7.30 Stille H. Missen. 10 uur Hoogmis

7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 7.30 uur Gezongen H. Mis.

7 uur Lof ter eere van 't H. Hart.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de lieeren.

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 8 Juni Middagdicnst 8 uur.

Zaterdag 9 Juni Einde v.d. Sabbath 10.15 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

DUINBRANDEN.
Door de droogte ontstaan de laatste dagen &veer

duinbranden.
Gelukkig is de vermoedelijke oorzaak gemakkelijk

aan te wijzen.
Immers, de duinbranden ontstonden alle langs de

spoorbaan.
Vermoedelijk is dus een vonk uit een locomotief de

brandstichter of misschien ook een uit een geopend
coupéraampje geworpen cigarctje, dat niet voldoende
gedoofd was.

Gelukkig zijn er dadelijk altijd vrijwilligers bereid,

het gevaar van uitbreiding te bestrijden. Zelfs al moe-
ten de blusschers er een loop voor maken, hcelemaai

naar de Blir.V.°-
i

Donderdagavond troffen de blusschers het al bijzon-

der, want teen men het eerste brandje gebluscht had
en men nog bijeen was, ontstond verderop langs de
lijn een tweede en een derde brandje, dat nu in een
moLite door tegelijk maar gebluscht werd.
Dat het vuur uin zoo'n duinbrand anders tel om

zich heen kan grijpen, werd bewezen door de branden-
de palen van de afsehutting.

Er waren palen bij, die reeds geheel van binnen in

brand stonden.
Intusschcn kunnen deze branden als waarschuwing

gelden.
Als wc de prikkeldraad versperring zien, die het ge-

bied van de Amsterdamsche Waterleiding zoo geheel

@# &p s^q Garage Stationsplein,

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

M0N0P0LE
Stationsplein - Telef. 40

DAGELIJKS GEOPEND

ZATERDAG en ZONDAG #
f DANSEN om de

| K.L.M.-PRIJS. |

| Kanna Homan - Georg d'Esie

i

KRIJGT U GASTEN!
Wij verhuren uitsluitend

ENGELSCHEWIT LAKE LEDIKANTEN
MET PRIMA KAPOK MATRASSEN
Tevens bedden en meubelen. DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19 — Telefoon 464

MUZIEKKAPEL „ZANDVOORT'

Dinsdag 5 Juni

in „CENTRAAL"

Tevens optreden van de
welbekende Humorist :

IWIET Z'N LIEDJES.

o.i.v. FRANS DU SVÏEE

Kaarten verkrijgbaar bij:

P. SCHAAP - Jan Snijerplein

ENTREE f 0.50

afsluit, dan denken we altijd nog aan het drietal kna-
pen, dat door hun onvoorzichtigheid de oorzaak er
van is geweest, dat die draadversperring over de ge-
heelc lengte werd aangebracht.
Hun vuurtje nam zoo'n omvang, dat een tiental h.a.

duinbeplanting vernield werd. Een vernieling, die ge-
lukkig gestuit werd door het Westerkanaal.
Onze jeugdige gasten, die soms lust mochten gevoe-

len om onvoorzichtig te zijn, mogen naar aanleiding
van bovenstaande regels wel eerst eens ernstig beden-
ken, welk een last en hinder ze anderen kunnen ver-
oorzaken.
En de grootcren? Wel die passen extra op pijp of

eigarct. Of liever, laten ze in 't duin het rooken afge-
leerd zijn.

Schade en last en hinder, och, die is er zoo gauw na
een klein vonkje.

NEEN, . . . DAT NIET!
In ons blad van heden hebben we een korte be-

schouwing gegeven over de grootc voetbalwedstrijd
en wedstrijden in verband met de groote merkbare
stilte, die op ons baddorp heerschte, terwijl het Zon-
dag, vooral na de laatste weken van bijna wintersene
koude, toch bijzonder mooi weer genoemd mocht wor-
den.
Wc hebben, dank zij Hollander, de prestaties van

ons elftal kunnen volgen en als ieder luisteraar hebben
we meegeleefd met onze jongens, die daar in het war-
me klimaat zeer vermoeiend werk moesten doen en
dit op een terrein, dat zooveel verschilde van de meer
zachtere Hollandsche voetbalvelden.
Toch schreven wc, dat deze wedstrijd, hoewel dan

ook een verlies, beëindigd was: Gelukkig.
Die laatste uitdrukking' noopt ons, nog even op het

door ons geschrevene terug te komen.
De aanleiding daartoe is het optreden van voetbal-

vlegels, zoo dat te Rotterdam geschiedde.
Een jouwende, fluitende menigte, die door de politie

met de gummiknuppels uit elkaar gejaagd moest wor-
den, toen ons elftal met de Italiaansche trein arriveer-
de.
Dat was het: Wrclkom in het Vaderland, dat onze

kranige kerels ten deel viel.
Schande en schandelijk. Want wat de persberichten

ook moesten melden als eindresultaat 3—2, de versla-
gen waren vol lof over het kranig werk, dat onze Ne-
derlandsche ploeg op het Milaansche voetbalveld ge-
leverd had.
Over dat eene doelpunt, juist het doelpunt, dat 't

hem deed, daarover zullen de technici we'1 een oordeel
vellen.

Wie Hollander gevolgd heeft, die heeft dat doelpunt
aan hooren komen.
Maar dat daarvoor een gejouw en gefluit moet zijn

voor onze jongens bij hun terugkeer in eigen Vader-
land na hun toeven onder die omstandigheden in den
vreemde, zie, dat toont een beschaving' en ontwikke-
ling onder hen, die zich sportmenschen durven noe-
men, waarbij in de toekomst wel rekening gehouden
mag worden.
Maar ook dat zal aan de aandacht van de technici

niet ontgaan, daar vertrouwen we op.
Terecht, zeer terecht heeft die fluitende ontvangst

overal verontwaardiging gewekt.
Dat zijn geen sportbroeders, die fluitisten, die mis-

schien, neen, het is wel zeker, zelf nooit achter een
wedstrijdbal hebben geloopen.
Dat zijn geen sportbroeders.
En ze zullen het nooit worden ook.
Om niet verkeerd verstaan of begrepen te worden,

komen we nog eens terug op dat: Gelukkig.
We zouden niet gaarne gelijk gesteld worden met

hen, die te Rotterdam voor deze kwestie de relletjes

hadden opgezet.
Neen, dat gelukkig zag daarop, dat de wedstrijd voor

ons land beëindigd was.
Dat stond geheel afgescheiden van het nederlaag-

resultaat.
Was deze wedstrijd gewonnen, wat we als alle Ne-

derlanders natuurlijk ook gehoopt hadden, dan zouden
er reeksen stille Zondagen gevolgd zijn.

En dus, met het oog op Zandvoortsche belangen in

deze tiid van korte zomer, gelukkig is dat beëindigd.
Hadden de onzen roemvol overwonnen, dan zouden

wc nog geschreven hebben: geëindigd, gelukkig.

Zoek s.'ecn Rotterdamschc manieren achter dat woord,
gelukkig, dat niet.

4> PRIJZEN ZEGGEN VEEL
#• DOCH . . . KWALITEIT

% ZEGT ALLES!

i Vteesc°fa°uwerii P* Boon
^ Van Ostadestraat 1 — Telefoon 539



BEL OP 2.1.6.
Shell Garage" a GEBR. PIERS

Parallelweg 34 v. Speijkstraat 7

Meest bekende garage ter plaatse
STALLING - REP^RATlëN - OLIE - BENZINE

AUTOMOBIELHANDEL - LUXE VERHUUR
— Stalling voor 50 Auto's —

Vraag onze ZOMER en WINTER condities.

Stock Firestonebanden en Air-wielen

NAAR VAN KOL
voor Uw Kruideniers-, Comestïbles-

en fijne Vleeschwaren

STATIONSSTRAAT 6 — TE LEF. 159

Eindelijk de Zon onze pote Vriend

MANUFACTURENMAGAZIJN

HALTESTRAAT 40 —

maakt U opmerkzaam op de geweldige sor-
teering in DAMES-, HEEREN- en KINDER-
BADPAKKEN, STRANDBROEKEN, BAD-
SCHOENEN, STRANDPYAMA'S, ZOMER-
— JURKEN, enz. enz. —

De fijnste Wollen Dames Badpakken reeds vanaf f 1.49

Nergens slaagt U beter en Voordeeliger. Komt nog
heden, voor dat deze partij uitverkocht is. Nooit
kocht tl zoo goedkoop. Doet nog heden uw voordeel @

Manufactttrenmag* „DE WAAG" ®
Haltestraat 40
Zandvoort

Nieuwendijk 97
Amsterdam

HET MEUBELHUIS
14 STATIONSSTRAAT 14

GROOTE MATTEN voor 45 et

Groote voorraad Meubelen tegen bespottelijk lage prij-

zen. Groot Eiken Dressoir met spiegel voor ƒ 19.50.

JKomt U onze ameublementen eens kijken, er is zeker
voor U iets bij. —• Groote slaapkamer matten 180x140
voor 45 cent. Ook 12 els matten. Groote sorteering
Witte Ledikanten en Bedden, Opklapbedden en om-
louwen. Uitscmiiftafels voor ƒ 11.50.

Komt U onze winkel eens bezoeken.

IETS NIEUWS!
Sisi ss&^&ppeiw&fe£s
en

PER HALF POND 25 et

1 pond Gemengde Biscuits 30 et

GROOTE KROCHT 32 TEL. 370

ZANDVOORT
Gevraagd Half Juli—half Aug.
gem. zitk., 3 slaapk., vrije keuken
Billijk. Br. 195 m. prijsopg. bkl.

Adriaansea, Van Woustraat 202
Amsterdam.

„ W. ï.d. WERFF m
Gasthuisplein 1

ALLEEN deze week

BONBONS PERFECT

y2 pond . . 18 et
(Normale prijs

3 ons 25 cent)

GEVRAAGD:

Flink Dagmeisje
voor halve dagen, klein huis.

Adres: Zeestraat 63huis

NET MEISJE
(Hollandsen) 15 jaar BIEDT
ZICH AAN begin Juni voor
Zandvoort. Br. ond. 273 bureau
Zandvoort's Weekblad

BIEDT ZICH AAN:

NET MEISJE
om met kinderen in de middag-
uren naar het strand te gian.

Br. ond. 271 bur. Zandvoort's
Weekblad.

GEVRAAGD door echtp. z k
eenv. doch net gem. suite met
kookgelegenh., n iet te ver van zee
voor de mnd. Juli-Aug.-Sept.
Alleen billijken prijs. Aanb. met
prijsopg. 272 bur. Zandvoort's
Weedblad,

TE



Henk Schuilenburg
Groote Krocht 13 - 't wonder van Zandvoort

Rijwielen en Onderdeden tegen prijzen uit Amsterdam
lste klas Reparatie-inrichting

Goedkoope prijzen. — Vlugge bediening.

Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam, dat zegt
genoeg.

Zegt het voort. Komt zien en overtuigt U.

Witte Schoenen
vanaf f 0.85

• IS 'T OOK IETS VOOR ZANDVOORT?
De vcrccnigingcn van V.V.V. van de plaatsen in het

Westland werken op het oogenblik uitstekend samen
met de V.V.V.'s uit de groote plaatsen in de omgeving
Deze samenwerking levert vele goede resultaten.

Wc behoeven maar te hcrinneeren aan de tochten,

waarin het druiven eten in de kassen een der attractie-

punten vormt.
Nu weer is door samenwerking een fietspad tot

stand gekomen.
Het fietspad loopt dwars door de duinen van Den

Haag naar Hoek van Holland.
Men verwacht een groote toename van het

_
vreem-

delingen verkeer voor het Westland, daar dit fietspad

door het mooiste gedeelte van het duin is aangelegd
en toch onmiddellijk bij het centrum vanu het West-
land aansluit.

Geopend tot 's avonds 9 uur.
Zaterdags tot 11 uur.

Zondags na 3 uur Gesloten.

Zou Zandvoort, nu de Nieuwe Zeeweg er toch een-

maal is, ook niet zoo'n fietspad door het duin kunnen
krijgen en naar IJmuidcn en (of) naar Noordwijk?
Jaren geleden hoorden wc reeds, dat er plannen be-

stonden om de Heiweg voor auto's bereidbaar te ma-
ken. De laatste jaren hoort men die geruchten niet

meer, zoodat waarschijnlijk de kans heel gering is.

Maar waarom zou het niet mogelijk zijn?

Een groote verkeersweg, die Hoek van Holland over
Schcvcningcn, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, IJmui-
dcn- met het hoogc Noorden verbindt.
Na al wat wc er over gehoord hebben, zal die weg er

eenmaal toch wel komen.
De Belgische kuststreek is er een voorbeeld van, hoe

zoo'n weg langs de zee bijna een onafgebroken bad-
plaatscnrij doet ontstaan.
Dat kan hier ook gemakkelijk en waarom dan niet

een beetje eerder dan vroeg.
En wat een pracht werkverschaffing zou het kunnen

zijn.

Nederlandsen Elftal aangekomen
g met een partij Zomermantels en Japonnen, g
§j Mantels van 30 gld voor 7.50 gld. §j

Japonnen van 25 gld 6 gld.

Nooit gekocht,

%Z E E S TR A Jk Y 39$
g (Gesloten huis) |
HHHEeBHHHBHHHHEBBnBEBHEHBaHSlBHEEEHHHHHH

O. s. s.

Zondag a.s. maken de adspiranten van de Gymnas-
tiekvereniging „Oefening Staalt Spieren" een uitstap-

je naar Artis,

VOOR DIERENVRIENDEN.
Voor Dierenvrienden zijn verkrijgbaar eenige lieve

en mooie jonge katertjes en poesjes bij den heer Harp-
man, Dr. Smitstraat 10 en bij de verzorgers van het
asyl, de fam. Scherf. Nieuwstraat 2.

Tevens zijn hier twee lieve jonge hondjes verkrijg-

baar.
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ZONDAG A.S.

Versche Aardbeien
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ALLEEN BIJ PIET K E R K IVI A N
Zandv, Consumptie- Ijsfabriek, Baan
Standplaats: HALTE TRAM
Tramplein en Schoolstraat Eg

en de karren m+fcu opstandje @

Opanken
in diverse kleuren vanaf f 2.95

Garage Stationsplein - Telefoon 340

Bs&gg en naebt eseopeneil

Flexibel heeren Molliers
vanaf f 2.95

5—50 kaars . 34 et

Halfmat 50 krs 60 et; 15 krs 60 et; 100 krs 65 et

ALLE SOORTEN ELEC. ONDERDEELEN
Snoer, per meter » 6 et

Stopcontacten , . . 11 et

Loodkabel, per meter 8 et

Schakelaars 22 et

Verder draad, buis, doozen, antenne materiaal

enz. enz.

STOFZUIGERS
Div. soorten, vanaf ƒ 47.50— Vraagt vrijblijvend demonstratie. —

LAWSPEKAPPEN
rijk gesorteerd tegen stadsprijzen.

Nog eenige Leeslampen, opruiming met 25 pet.

korting.

Swaluëstraat 6 Kerkplein 2

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

MEVROUW! Zoekt waar u wilt
H. ELDIK is toch voordeeliger en vraagt vrijstaande
Kenners naar onze Kwaliteit, en U hoort zonder dralen
ABSOLUUT EERSTE.
DOOR ONZE GROOTE OMZET zijn wij in staat U het
FIJNSTE uit het fijnste te leveren, tegen prijzen die gelijken
tred houden met VERLAGING op de Veemarkten.

Aanbevelend H. ELDIK.

Ie KLAS GELDERSCH VARKENSVLEESCH
Dik Rundvet bij Vleesch, p.p 30 et

Dikke Bladrcuzel bij Vlccsch, p.p 20 et
3 pond Sch. Karbonadc, >-/< pond Reuzel 100 et

3 pond Gehakt. V2 pond Reuzel 100 et

3 pond vette Osselappcn 100 et

4 pond Doorregen Varkenslappen 90 et

2 pond Saucijzen, 1 pond Reuzel 80 et

3 pond Rib Karbonade 115 et

3 pond Haas Karbonade 130 et

3 pond Fijne Rib Karbonadc 130 et

3 pd Varkens Fricandcau (Plat of rond) 135 et

H. VAN ELDIK

3 pd Varkens Fricandcau (Braadstuk) . . 125 et

BEENEN VOOR DE SOEP GRATIS.
VET KALFSVLEESCH (géén nuchter)

Prachtig blank.

Karbonade — Poulet — Gehakt . . 50 et

Fijne Leverworst per pond 20 et

Fijne Bloedworst, per pond 20 et

Heerlijke Rookworst, per pond 30 et

— Verder alles soorten Fijne Vleeschwaren. —
Uitsluitend a contant afgehaald.

TELEFOON 416
BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT (hoek Zeestraat).

DENKT OM DE

ZONNEBRAND
Daarvoor te verkr.jgen in

Drogisterij J* C+ A- STIJNIS
Oranjestraat 7 Telefoon 247

Zonnebrand poeder.
Millidor enz enz.

Zonnebrillen
Overbrillen.

DAT KNAPT OP.

Het trok deze week onze aandacht, dat vele bouw-
terreinen van een nieuwe omrastering waren voorzien.
Dat geeft een groote verbetering langs vele wegen

en het knapt verschillende straten. hieeL wat op.
De vrije terreinen kunnen nu niet meer overal voor

gebruikt worden en zeker niet voor bergplaats van
allerlei rommel, die men. gaarne spoedig kwijt wil zijn.

Het is een werkje, dat de eigenaars weer op kosten
brengt. Maar het algemeen aanzien van ons baddorp
wordt er juist in de omgeving van de vrije terreinen,
zeer door verfraaid.

Kijk zelf maar eens en we twijfelen er niet aan, of
Uw oordcel is ook het onze.

ALPH. SPREMGERS
GROOTE KROCHT 8 - TELEFOON G

(tegenover het Gemeentehuis)

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zaterdag 2 Juni 7.08 7.36 2.36 3.04
Zondag 3 Juni 8.02 8.32 333 3.58

Maandag 4 Juni 9.01 9.24 4.28 4.59
Dinsdag 5 Juni 10.12 10.52 5.20 6.08

Woensdag 6 Juni 11.20 11.48 6.48 7.16
Donderdag 7 Juni —.— 12.24 7.44 8.20
Vrijdag 8 Juni 12.50 1.18 8.48 9.15

Zaterdag 9 Juni 1.30 1.57 9.25 9.54

Zondag 10 Juni 2.45 3.03 10.40 11.00

ZANDVOORTSCHE MUZIEKKAPEL.
Moeten we, na de verschillende verslagen door ken-

ners van Kunst gegeven over de eerste concertavond
van de Muziekkapel Zandvoort onder de leiding van
den nieuwen directeur H. Bern. J. de Vries nog veel
extra woorden van aanbeveling gebruiken voor de
tweede concertavond, die aanstaande is?
We gelooven van niet. Want de critiek, door de

kunstverslaggevers der groote bladen uitgebracht, was
zoo onverdeeld gunstig en getuigd van zooveel waar-
deering voor hetgeen gepresteerd werd, dat we zonder
meer deze tweede avond in de belangstelling van gas-

ten en inwoners kunnen aanbevelen.
Als nummers die bovendien extra de aandacht var< >

Dinsdag 5 Juni.
Het concert wordt gegeven in het Gebouw Centraal

aan het Stationsplein en vangt 's avonds om half ne-
gen aan. s

Natuurlijk ontbreekt op het programma niet het suc-
cesnummer, waarmede de Muziekkapel Zandvoort
zoo'n schitterende overwinning heeft behaald.
Als nummres die bovendien extra de aandacht van

de gasten van dien avond zullen vragen noemen we
nog Donauwellenwals van Ivanovici en Der Geist der
Woiwoden Czardas van N. A. Bouwman.
Een avond, die hec best zal doen, daarvan houden

we ons nu reeds overtuigd.
Dan nog als slot een groot bal onder leiding van

Frans du Mée.

Toeren met ruime klasse wagens ?

! Garage Stationsplein

DAT KAN GROOTERE GEVOLGEN HEBBEN,
DAN MEN NU NOG KAN OVERZIEN.

Er wordt reeds lang geprotesteerd door een bepaal-
de partij, die een kerkelijke richting vertegenwoordigd,
tegen de moderne wijze van kleeden in de seizoentijd.
Belichaamd is in de laatste tijd dit protestecren ge-

worden door het Katholieke Comité van Actie.
Zelfs hoorden we, dat deze actie zoo ver zou willen»

gaan, om Zandvoort te boycotten.
Wordt er werkelijk drang uitgeoefend, dat men op

deze wijze wil dwingen tot maatregelen die genoemd
comité wenscht, dat genomen zullen worden, dan kun- ,

nen hieruit voor Zandvoort in het bijzonder, maar ook
in het algemeen zeer ernstige gevolgen uit voorkomen^

Zijn we goed georiënteerd, dan heeft deze actie,

waardoor vele inwoners van Zandvoort zeker zeer 1-

sterk gedupeerd zouden worden, niet de algemeene
medewerking.
Vooral van de zijde van de zakenmenschen, die dan-

natuurlijk in de eerste plaats getroffen zouden worden
worden bezwaren tegen de voorgenomen actie geuit.

ook door R.K. winkeliers.
Laten we hopen, dat zij, die deze actie zouden wil-

len inleiden er van overtuigd kunnen worden, dat men:
op Zandvoort al het mogelijke doet, om excessen te

voorkomen.
Ja, we kunnen gerust zeggen, dat excessen tot de-

zeldzaamheden behooren en dat er zeer streng toe-

zicht wordt uitgeoefend.
Lukt het niet een bevredigende oplossing te vinden,

dan zal de toestand zeker zeer onaangenaam worden..

koopen is een zaak van vertrouwen, reeds vanaü ƒ 29.75

met remnaaf.

lste klas reparatie- en verhuur-inrichting

UYLEMAN Swaluëstraat 6 - Kerkplein 2
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ZANDY
Orgaan der Oemeente Zandvoort - OFFICIEELE BADCOURANT met Badgastenlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50
buiten Zandvoort, ,pcr jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers
,, 0.10

Uitgave Grertenbach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 rebels ./' 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededeeiingen op de eerste pagina, p. regel ƒ O.oO

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 135

Aan onze belangstellende
Lezeressen en Lezers*

L.S.
Tot ons genoegen kunnen we aan het begin van ons

blad van heden een mededeeling plaatsen, die, naar
we vertrouwen, wel de belangstelling van onze leze-

ressen en lezers zal hebben.
De uitgevers van Zandvoort's Weekblad zijn er n.1.

in geslaagd van de Directie der N.V. „Zandvoortsche
Courant" het recht van uitgaaf over te nemen en zal

het opschrift van Zandvoort's Weekblad voortaan
vervangen worden door dat van Zandvoortsche Cou-
rant (Officiëele Badcourant) met Badgastenlijst.
Zandvoort's Weekblad is dus verleden week Zater-

dag in haar laatste nummer verschenen.
In het nummer van De Zandvoortsche Courant, zoo-

als dat heden ter Drukkerij van Gertenbach en Zonen
is verschenen, wordt een oude traditie hersteld.
Want de Zandvoortsche Bad-Courant heeft een heel

oude stamlijst en kan op een lange staat van dienst
wijzen.
Een lange staat van dienst, waarop voorkomen een

aantal Zandvoortsche belangen, door haar gediend en
voorgestaan, die niet weinig hebben medegeholpen
om Zandvoort, die goede naam en die bekendheid te

geven, waarop Zandvoort tot nu altijd tretsch heeft
kunnen zijn.

De Zandvoortsche Courant heeft een opbouw ge-

steund, waardoor uit het eenvoudige visschersdorp
Zandvoort de moderne badplaats Zandvoort gegroeid
is."

Wij, Zandvoort's Weekblad, opgaande geheel in

haar voorganster, die zoovele oudere en betere rech-
ten heeft als kon blijken uit de 35ste jaargang, wij

hopen, gesterkt door die samenvoeging nog beter in

staat te zijn het groote doel te dienen.
Verder vestigen we er de aandacht op, dat door

deze concentratie Zandvoort's Weekblad ook treedt

in alle rechten van haar voorgangster.
Naast de plichten, die door de uitgevers zeker niet

licht gesteld zullen worden, dus ook de rechten.
De rechten van De Nieuwe Zandvoortsche Courant

en van De Strand-Revue.
Juist daarom stellen wc er zoo'n prijs op, dit te kun-

nen vermelden, omdat elk der kranten reeds genoemd,
vroeger een streven, een richting heeft geopenbaard.

HITLER BIJ MUSSOLINL

Venetië, de oude Dogenstad, is de eer te beurt ge-

vallen, als plaats te worden verkozen, waar de twee
groote dictators van Europa, elkaar ontmoetten, om
verschillende belangrijke politieke kwesties te bespre-
ken.
Het was de eerste samenkomst tusschen twee man-

nen, die het lot van millioenen-volkcn in handen heb-
ben, en wier houding van zoo ontzaglijk veel invloed

is op het behoud van de wereld-vrede.
Hoe vreemd het ook moge klinken, erg vriendschap-

pelijk was de verhouding in den laatsten tijd niet tus-

schen Italië en Duitschland, een gevolg van de voort-

durende aanvallen, welke van Duitsche zijde werden
gedaan op Oostenrijk. Men kent de recente geschie-

denis van de moederstaat der vroegere Donau-monar-
chie. De strijd tusschen de drie groote partijen: de
sociaal-democraten, de nationaal-socialisten en Doll-

fuss-fascisten is ten gunste van de laatste beslist, zij

het dan na een bloedige revolutie.

Deze beslissing kon de sympathie van Italië weg-
dragen, omdat nóch een overwinning der Sociaal-de-

mocraten, nóch een der nationaal-socialisten in het

belang der Italianen was geweest.
Over een aantrekkelijkheid van een S.D. zege ten

opzichte van Italië behoeft niet verder uitgeweid te

worden. Een succes der Oostenrijksche nazi's was
daarom een droom in Mussolini's oog, omdat deze de

zooveel besproken „anschluss" tusschen Oostenrijk

en Duitschland slechts een kwestie van tijd gemaakt
zou hebben. Hierdoor zou een machtige midden-Euro-
peesche staat ontstaan, met Oostenrijk als toegangs-

poort naar de Balkan en Klein-Azië, een belangrijke

vermindering der invloeds-sfeer van Italië in deze

richting, en op den duur een sterke militaire macht,

redenen te over om Dolfuss in verschillende vormen
te steunen in den strijd.

Dat ten slotte de kleine, maar energieke Oostenrijk-

sche Bonds-President gezegvierd heeft, was een kluit-

je uit de pap der nationaal-socialisten, die zich zoo

gaarne de rol hadden toebedeeld gezien van lachende

derde bij het gevecht tusschen Dolfuss en de sociaal-

democraten.
Toch had Dollfuss, nadat de kanonnen en mitrail-

leurs hun werk verricht hadden, nog genoeg moeilijk-

heden. Want al waren de vijanden geslagen, verslagen

bleken zij niet te zijn. Dagelijks nog kunnen we lezen

van de groote onrust in het kleine Oostenrijk. Na een

serie vrijwel onschuldige aanslagen met papieren

brandbommen, werd heel wat gevaarlijker materiaal

gebruikt. Dynamiet deed verschillende tunnels en

bruggen, waarover de internationale spoorlijnen naar

Weenen leiden, in de lucht vliegen.

Er waren nog andere redenen ,die het noodzakelijk

Door deze samenvoeging nu hopen Gertenbach & Zo-
nen nog meer en nog beter hun streven te kun-
nen uiten van wat in het algemeen tot Zandvoort's
belang en Zandvoort's bloei kan bijdragen.
Dat De Zandvoortsche Bad-Courant steeds moge

bijdragen dat streven te vertolken en dat streven te

steunen onder belangstelling van allen, die nu reeds
trouw hunne belangstelling en waardeering zoo dui-

delijk tot steun deden zijn.

De Uitgevers,
GERTENBACH & ZONEN.

BIJ DE TERUGKEER DER ZANDVOORTSCHE
COURANT.

De Zandvoortsche Courant verschijnt wederom. Een
oude bekende in Zandvoort. Echter met dit verschil,

dat een nieuwe uitgever haar onder de oogen van het
publiek zal brengen.
De heeren Gertenbach, in Zandvoort geen onbeken-

den, zullen nu de Zandvoortsche Courant uitgeven.
Wij zijn er van overtuigd, dat onder hun bekwame

leiding de Zandvoortsche Courant, die reeds 34 jaar
bestaat, haar tweede jeugd zal gaan beleven.

Zandvoort's Weekblad zal dan tegelijkertijd in de
Zandvoortsche Courant worden opgenomen.
We weten, dat de heeren Gertenbach op de meest

neutrale en prettige wijze de Zandvoortsche Courant
zullen redigceren, en de belangen van lezer en adver-
teerder beide zullen weten te behartigen. Ook de bad-
gastenlijst zal wederom worden opgenomen.
We wenschen den uitgevers veel succes met deze uit-

gave en we hopen dat de lezers de Zandvoortsche Cou-
rant weer als een oud vriend zullen begroeten.

A. S. VAN DER MIJE—CLADDER.

BAD EN BADEN.
De stralende zon, de immer deinende zee en het

breede, uitgestrekte strandvlak, ze vormen een drie-

deelig samenstel, dat Zandvoort een aantrekkings-
kracht doet !"+'?efeneis..-tc>t;'-vj-

'

? hoe! ver. -- •

Tot zoo ver, dat tot in verre plaatsen, daar, waar
men nooit de zee ziet of gezien heeft een verlangen
ontstaat.
Een verlangen, zoo sterk en zoo vol verleiding, dat

maakten, dat Mussolini en Hitler van gedachten wis-

selden.
Daar was de op 8 Juni beëindigde zitting der Ont-

wapeningsconferentie, welke in haar begin zoo'n dra-

matisch verloop dreigde te nemen. Wij herinneren aan
de „donderrede" van den Franschrnan Barthou, die

Engeland, in den persoon van Henderson, ongenadig
te lijf ging, en zich zelfs niet ontzag den Engelschman
partijdigheid te verwijten.
Een oogenblik dreigde onmiddellijke sluiting, wat

tevens een definitief einde bcteekent zou hebben.
De aanval van Barthou op Engeland werd in Duitsch-
land zeer interessant gevonden. Immers, een klove
tusschen Engeland en Frankrijk — die, naar men in

Duitschland hoopte, — door den tijd al brceder en
brceder zou worden — kwam Hitler c.s. best van pas.

Echter — de pap wordt nooit zoo heet gegeten als

zij wordt opgediend — toen Barthou 's avonds wat ge-

praat had met verschillende heeren, en een nachtje er

over geslapen had, bood hij den volgenden dag excuus
aan. De vriendschap werd weer gesloten en het eind
van de historie was een „happy end". De conferentie
ging door, en een nieuwe basis werd verkregen voor
het ontwapeningswerk. De compromis-resolutie over
de voortzetting der werkzaamheden, opgesteld door
Barthou, Eden en Norman Davis kon genade vinden
in de oogen der algemeene Commissie van de ontwa-
peningsconferentie. Het werkptogram, Ibestaande uit

drie punten.' de veiligheid, de luchtvaart en de handel
in wapenen, werd door Barthou zelf voorgelezen.
Tevens was er een paragraaf in opgenomen, die een

opdracht bevatte, een oplossing te vinden voor den
terugkeer van Duitschland naar de conferentie. Hier-

over werkte de Fransche Commissie o.a. op, dat, waar
het duidelijk was, dat ieder dacht aan Duitschland, de
afwezige, die toch aanwezig was, en het dan ook goed
was, dit openlijk te zeggen.
M.a.w. dus: wil het werk der conferentie vruchtbaar

zijn, dan moet Duitschland zijn afgevaardigden zen-

den .

Om den weg „zuHick" voor te bereiden, heeft Mus-
solini gemeend, zijn intermediair te moeten verleenen.

Welnu, ook dit vraagstuk is in Venetië besproken,
en het heeft er alle schijn van , dat de oplossing nabij

is-
. .

Het resultaat van de samenkomst tusschen Hitler

en Mussolini, dat in de geschiedenis het accoord van
Stra genoemd zal worden, behelst deze punten:

Ie
' Een vriendschappelijke verstandhouding tus-

schen Duitschland en Italië is een cssenticele voor-

waarde voor de handhaving van den Europeeschen
vrede.

2e Zoowel Duitschland als Italië erkent de nood-

zakelijkheid van Oostenrijks onafhankelijkheid, het-

geen derhalve neerkomt op het afstand doen door

Duitschland van de „Anschluss"-gedachte.

3e Waarborgen voor deze onafhankelijkheid zullen

niet gegeven worden, maar Duitschland neemt op zich

het eindelijk onweerstaanbaar wordt en men gehoor-
zamen moet aan de heimelijke dringende stuwing, ont-
staan door de lokkende stem van de vrijheid, zooals
die in het eeuwigdurend lied van de bruisende golven
in het onbestemde tot den enkeling en daarna tot de
massa komt.
Een verleiding tot vrijheid, zoo sterk en zoo intens

werkend, dat wie eenmaal de zee in hare geheimen
aan de rand heeft getracht te doorgronden, telkens en
telkens weer zich voelt overmeesteren door een niet
te ontvluchten heimwee, door een niet weerstaanbare
aantrekkingskracht.
De zon, de zee, het zand.
In grootheid van volle krachtsmacht een scheppings-

grootheid brengend in hunne samenwerking, die meer
bindt dan welke tooverkracht.

Heerlijke, stralende zonnc.
Blanke, geheimzinnige zee.
Vrijheid, door stovend zonnczand in reinheid het

menschenrecht opeischend van zichzelf te kunnen en
te mogen zijn.

Wie eenmaal onder de bekoring van die samenwer-
kende krachten is gekomen, wie korter of langer zich
in het volle stralende zonnegoud heeft laten betoove-
ren door de sirenenzang, zooals die lispelt en fluistert
aan de duinenrand, die kan niet vergeten meer.

Die kan nooit vergeten meer.
Telkens en telkens weer zal men ondervinden, dat

de krachten, ,dc drie krachten in hunne samenwerken-
de concentratie, machtiger zijn dan welke verstands-
stem of welke beredeneerde redelijkheid.
En boven dat al is het de heerlijke, sterkende kracht

der vrijheid ,die het zonnelcven aan het badstrand in
begceren en verlangen boven alle ontspanning stelt en
zal blijven stellen.

Wc willen het nu niet hebben over de verschillende
depressies, die als donkere, dreigende wolken soms
zelfs aan de zonnigste badhcmcl ter kimme kunnen
rijzen.

Als alle leven zal zeker het badleven, zal zeker het
strandleven wel onderhevig zijn aan gevolgen, van wat
in het groote leven streeft en woelt.
Dat willen wp_Jaten ruften, als +'actorcn buiten de

bedoeling van deze weinige regels.

Alleen willen we constatceren, dat in het vastleggen
van de spaarzame waarneming ook het bewijs schuilt
van sterke tot grootheid groeiende kracht.

de actie der terroristen in Oostenrijk niet te steunen.
4e Duitschland verklaart zich bereid in den Vol-

kenbond terug te keeren, indien daarvóór aan Duitsch-
land volledige rechtgelijkheid is gegarandeerd.

5e Duitschland en Italië zullen er gemeenschappe-
lijk naar streven, het vormen van mogendheden-com-
binatics te verhinderen, daar zij met alle landen wil-

len samen werken.
Na hetgeen wij hierover in onze inleiding schreven,

kunnen we de punten 1 en 2 zonder verder commen-
taar voorbijgaan.
Punt 3 is in zooverre merkwaardig, omdat hierin

feitelijk toegegeven wordt, dat Duitschland of de
Oostenrijksche terroisten steunde of ze steunen zou.
Ook zit er in dit punt nog een addertje onder het gras
want waarborgen voor de Oostenrijksche onafhanke-
lijkheid worden niet gegeven. Door geen van beide
partijen.
Maar dit houdt tevens in. dat indien één der con-

tractcerende staten de begeerige vingers naar Oosten-
rijk uitsteekt, de andere onmiddellijk op die vingers
zal tikken.

Italië heeft gerust niet voor niets al maanden lang
een leger geconcentreerd nabij de Oostenrijksche grens
dat klaar staat, binnen te rukken, zoodra een afdeeling
rijksweer, of S.A. of S.S. via Beieren Oostenrijk tracht
te benaderen.
Dit punt is dus een ,,status quo".
In punt 4 verklaart Duitschland zich bereid in den

Volkenbond terug te keeren. Maar dan moet eerst de
eisch der gelijkgerechtigheid ingewilligd worden. O.i.

een alleszins billijke eisch, welke wij trouwens reeds
eerder verdedigde.
Nu slaat die gelijkgerechtigheid wel is waar hoofd-

zakelijk op het (Duitsche) recht tot bewapening. Het
is echter beter een gelijkgerechtigd Duitschland in den
Volkenbond, dan een nietgclijkgercchtigd daarbuiten.
Is Duitschland weer in den Volkenbond opgenomen,
en neemt het deel aan den ontwapeningsarbeid, dan
is daar veel meer van te vi rwachtcn, dan dat de Duit-

schers buiten dien Bond blijven, en toch — maar dan
ongecontroleerd — door gaan met bewapenen, wat
immers tot op den huidigen dag koortsachtig ge-

schiedt.
Blijft het vijfde punt geen theorie, dan kan de we-

reld er slechts wel bij varen. Van die mogendheden-
combinaties kan alléén geducht worden. Wij hebben
dit in 1914 aan den lijve ondervonden. Beter is het dat

alle staten, zonder uitzondering gemeenschappelijk
samen werken. Een toenadering b.v. van Duitschland
tot Frankrijk zal al een heele verademing geven, want
zeker is het, ,dat de rivaliteit en animositeit tusschen

deze landen de wereld in onrust houdt.

Komt deze toenadering tot stand door het accoord

van Stra. dan kan de samenkomst tusschen Hitler en

Mussolini groote beteekenis voor de menschheid krij-

gen. (Nadruk verboden.)
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We willen (.Tize aandacht in tlezc regels even bepa-
len op wat anders. Iets anders, dat toch zoo nauw, zoo
heel nauw nut de ontwikkeling van het strandlevcn
in verband staat.

Lani>e jaren, was het alleen en uitsluitend het strand
dat de vrijheidsdrang sterkte bij het publiek.

.Jarenlang was alleen de zee en het strand de plaats
om te baden voor allen.

Het geplas en geploeter in vaart oi kanaal was al-

leen voor de mannekracht gereserveerd. Trouwens,
dat was maar een kort tevreden stellen van het ver-
langen.
Het strand, de zee, dat bleef altijd en altijd trots alle

hulpmiddelen door de vrijheidsgedachte het ideale

einddoel.
Ongetwijfeld hebben de bad- en zweminrichtingen het
verlangen versterkt. Ken meer vertrouwd zijn met het
natte element heeft meer zekerheid gegeven bij een
toeven aan het strand in de zeerand.
Maar toeh, hoe doelmatig, hoe in vorm palcis gelij-

kend, hoe ook een tot in de verste fijnheid doorge-
voerd hygiënische verzorging altijd miste het baden
in het bad iets.

Meestal de zon.
Maar zeker en vast toeh wel het zilte van de zee.

En bovendien: het zand.
Wel, zoo opsommend zien wc, dat zoo'n stecnen

v orm in geen enkel opzicht kon wedijveren met het
natuurlijke.

Nog eens, zeer goed en zeer verdienstelijk werk
hebben die afgebakende bassins tussehen de bescher-

ming der stecnen wanden verricht.

Maar nooit ot nimmer heeft het die heerlijke vrij-

licïd kunnen brengen, waardoor Zandvoort's strand

als een der mooiste en natuurlijkste stranden langs on-

ze kust haar roem verbreid heeft, niet alleen in het

land maar ver, heel ver zelfs daarbuiten.
Het is een bezit, zoo kostelijk en zoo kostbaar, dat

Zandvoort nooit en nooit genoeg aandacht zal kun-
nen schenken aan dat koninklijk deel van de heerlijk-

ste gave der milddadige natuur.
Maar afstanden zijn groot.
Vaak is het strand zoo ver. Zoo heel ver, omdat ook

vaak het ontbreken van middelen die afstand tot verre
verten rekken.
Ook is niet altijd het uur beschikbaar, als het willen

er is, al is dat willen dan ook nog zoo sterk aangedre-
ven door wat herinnering achterliet.

De wenschende gedachten van die allen heeft — zoo-
als 'altijd stcik wenschende verlangens hunne over-
winning behalen in de concentratie van het ernstig ge-

wilde — een resultaat gebracht.
Een resultaat, dat wel zeer sterk de aandacht vraagt
van allen, die samenleven met Zandvoort als bad-

plaats, die meeleven met het wel e-i wee van Zand-
voort Bad.

- We hebben het oog op de natuurbaden, die in de
verschillende plaatsen van ons land thans worden op-
gericht.
Waren het eerst toevallige plaatsen ,plassen, die in

een afgepaald gedeelte voldeden aan sportieve en ge-
zondheidsvcrlangens, er bleef in dat alles toch iets

kunstmatigs. Iets zoo kunstmatigs, dat het nooit de
vrijheid, de vrijheid van het zecstrand kon brengen,
't Was altijd iets voelbaars, dat stuitende hinder gaf.
Het bleef altijd iets gebrekkigs en onvolledigs.
Thans heeft het natuurbad al dat andere overvleu-

geld en mag het als concurrent van ons zeestrand niet
te licht setelcl worden.

In de eerste plaats wel, omdat overal maar, waar
water en bodem zich geschikt toonen, die natuurbaden
kunnen worden aangebracht op de meest gunstige

streckplaatsen.
Wc bedoelen daarmede op die plaatsen, die zich bij-

zonder gunstig leenen bij eenigc aanleg het knooppunt
te worden van het streekverkeer.

Is het te benaderen, welke invloed daardoor op ons
badlcven uitgeoefend kan worden?

Zullen die tientallen gerekend kunnen worden op
de duizend en tienduizend tallen?

Is het van ons overdreven ongerustheid, dit punt
even als aandachtspunt voor onze Zandvoortschc le-

zeressen en lezers aan te tippen?
Want nog is het maar het begin.
Nog zijn het hier en daar slechts enkele, al zijn het

somst zeer luxicusc gevallen.
Welke uitbreiding zal deze richting nemen en hoe

zal de uitgroei zijn onder de verwikkeling van de te-
genwoordige financiëcle moeilijkheden voor iedereen?
Laten we hopen, dat we ons vergissen, als wc even

door te donkere bril turen.
Maar de zorg, die men aan het natuurbad besteedt,

het grootscher en luxieuser worden van de inrichtin-
gen, het elkaar nu reeds willen overtreffen geven aan,
dat hiermede slechts een beginperiode is ingeluid.
Nu reeds heeft men natuurbaden met zonncstrand,

met terras voor dancing, met concertkapel.
Het bassinwater heeft men op zcezoutgchaltc ge-

bracht.
Verwarming maakt regeling van bad-temperatuur

mogelijk, ook als de natuur zich onwelwillend toont.
Zelfs de versterkende golfslag, waarop wij aan osn

Zandvoorts strand zoo trotsch zijn, zelfs die tot dartel-
heid prikkelende schuimbruising heeft men kunstma-
tig opgewekt in golf rollingen, die wel tot drie meter
hoogte opgevoerd kunnen worden.
Men ziet het. Een strandnabootsing, die zelfs regel-

baar is naar verlangens.
Zeker, de zee, de vrije, heerlijke zee kan concurren-

tie velen.
Maar altijd alleen daarop maar blijven rekenen?
Laten wc zeggen, een beetje welwillendheid kan dat

ooit kwaad?

V1SCHHAL
T. MOLENAAR

HALTESTRAAT 51
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VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN OPWORDT OOK
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LEESBIBLIOTHEEK
DE HUISVLIJT
HALTESTRAAT 65

Huisvlijtbenoodigdheden en fröbel-
artikelen — Pitriet en Raffia

Kantoorboekhandel
DES ZONDAGS GEOPEND

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

®®®®®®®®^®®[©]®[©]!]1]®!]®[

F 10GV en meer per maand
te verdienen*

GEVRAAGD SOLIDE AGENTEN! Geschikt
voor iedereen. Gemakkelijke werkwijze. Succes
verzekerd! Bij gebleken geschiktheid vast salaris.
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 12
Bureau Zandvoortsche Courant.

CHRISTELIJKE SCHOLEN
VOOR V.L.O., L.O., U.L.0.

Brederodestraat 15
Zandvoort

Eiken dag gelegenheid aan het school-
gebouw voor 't aangeven van

NIEUWE LEERLINGEN
— voor de aanstaande cursus. —

Comité voor Duitsche Joodsche Vluchtelingen te Zandvoort

GROOTEJPANCY-FAIR
ZONDAG 24 tot en met DONDERDAG 28 JUNI
in GEBOUW MONOPOLE . ZANDVOORT

ARTISTEN

Lidy Bergman Rita Ross Stella Seemer

Mevr. Vrieslander-Stern Moissi Godols Leo Fuld

Piet Holman Henry Marchand Kees Pruis Poor Billy I

Prof. Ben Ali-Libi John Riscoe Romein Henri Wal lig

IV5 uzi kale medewerking: IVIevr. B. VRIES LANDER-STERJM
I. E. MAROKQ, Opper-Voorzanger - Prof. MENDELSSOHN
A. KOSTER - S. H. ENGLANDER, Dirigent - JO RABBIE, Solist
— KOOR GROOTE SYNAGOGE —
KINDERKOOR „ZANG LUST", Directeur: JACOB HAMEL
DANSLEIDING : J. STOL Jr. - ORKEST: THE FLEVO'S SERENADERS

SPREKERS:
Opperr* L Maarsen - Den Haag

Ds* N. Padt - Zandvoort

Prof* Dr* J* A* Veraart
Han* Hollander - Amsterdam

Kinder-Matinee
Woensdag 27 Juni van 2-5 uur
Optreden van Prof. BEN-ALI-LIBI - POOR
BILLY - JOHIMNY RISCOE - DE KLEINE
CARUSO Entree 25 cent.

DE FANCY-FAIR is geopend ELKEN MIDDAG v. 2-5 en AVONDS v, 8-3 uur

OP DE MATINEES zui!en dagelijks afwisselende

LOET C. BARiMSTIJN, Den Haag) vertoond worden, terwijl
verschillende artisten medewerking verleenen. Orkest: THE
FLEVO'S SERENADERS. Dansleiding J, STOL Jr. Entree 15 et

ENTREE-PRIJZEN: Des Middags f 0.15 - Zondagmiddag f 050 - Zondag-
en Woensdagavond f 0.50 - Maandagavond Eere-avond f 0.75 ^ Dinsdag^
en Donderdagavond f 0.25 - Passe-Partouts, doorloopend geldig met uit-
— sluiting van de Kindermatinee f 2.00

BILLIJKE

CONSUMPTIE-PRIJZEN

Elke 50ste, 100ste, 150ste
enz. bezoeker, ontvangt een
fraai souvenir ! !

HET COMITÉ
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Dorp f 0.25 Haarlem f 0.90 Amsterdam f 2.90 Voorkomen f 0.05

NUTSSPAARBANK.
Aan het jaarverslag 1933 van de Nuts Spaarbank

ontleencn wc het volgende.
In 1933 werden 2982 nieuwe boekjes uitgegeven, at-

betaald 1661, zoodat het aantal inleggers steeg tot

30885.
In totaal werd over 1933 ingelegd f 6.137.733,45 en

terugbetaald ƒ 5.340.445,80, zoodat ./' 797.287,65 meer
•werd ingelegd dan terugbetaald.
Aan rente werd aan de inlegcrs vergoed ƒ 273.022,23.
Het totale te goed der inleggers vermeerderde daar-

door met ƒ 1.070.309.88. Een stijging van bijna 12'/2 °/o.

Het totale te goed van de inleggers steeg daardoor
tot ƒ 11.988.302.69.

De totale omzet over het jaar 1933 gaf een bedrag
-van ƒ 11.478.179,25.

Het aantal behandelde posten, inlagen en terugbeta-
lingen vermeerderde met 7995 en steeg tot 154.915.
De ophaaldienst telde 2198 spaarders met 43268 pos-

ten en een totaalsom van ƒ 161.637,56.

Het aantal spaarbusjes bedroeg op 31 December 1933

in totaal 3447, het totale daarin gespaarde bedrag was
j 59.267,48.

In dat zelfde boekjaar maakten 376 inleggers gebruik
•van de bemiddeling van de Spaarbank om periodiek de
door hen verschuldigde belasting in de gestelde beta-
lingstermijnen uit hun spaarbanktcgocd te voldoen.
Per Postgiro -werden over 3560 inlagen ƒ 697.689,21 in-

gebracht en over 4306 posten ƒ 711.059,32 terugbetaald.

Er werden van 155 inleggers boekjes in bewaring ge-

nomen, waardoor het totaal der in bewaring gegeven
boekjes steeg tot 605.

Van de kluislokctten waren er in 1933 in totaal 425
•verhuurd.
Wat het bijkantoor van de Nuts Spaarbank in de

Tramstraat te Zandvoort betreft kunnen we nog het

volgende mededeelen.
In 1933 steeg het aantal inbrengposten tot 1291 en

-werden 94 nieuwe boekjes xiitgegeven.

De totale inleg bedroeg ƒ 102.708,81, het bedrag der
terugbetalingen was ƒ 83.460,63, zoodat de totale om-
jzet ƒ 186.169,44 bedroeg.
Voor de Schoolspaarbanken "bedroeg het te goed

ƒ 1305,29.

Uit al deze gegevens blijkt, dat de Nuts Spaarbank
iiaar mooi werk met een stijgend succes en een toene-

mende belangstelling van hen, die sparen, verricht.

Het Bestuur sluit haar verkort overzicht met de me-
dedeeling, dat het personeel haar met ijver en toewij-

ding ter zijde stond.

P. DE ROOY & Zn.
PEDICURES

ZANDVOORT - ZEESTRAAT 37

VAKKUNDIGE behandeling van alle voetgebreken.

Ook aan huis te ontbieden. — Behandeling f I.—
AMSTERDAM : Daniël Willinkplein 33 - Telef. 24397

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot, de heer Jan van der Mije, is ge-

slaagd voor het eind-examen Chr. Lyceum, Afd. Gym-
nasium, te Haarlem.
Onze plaatsgenoote, mejuffrouw R. van der Toorren

-is geslaagd voor het eindexamen Chr. Lyceum, Afd.
Gymnasium, te Haarlem.

KORTE BERICHTEN.
Duitschland wacht met betalen, zoo luidt thans de

bevestiging van de onheilspellende geruchten, die reeds
eenige weken de ronde doen.
De Duitsche Rijksbank heeft een volledig morato-

rium afgekondigd voor de tijd van zes maanden, dat

1 Juli a.s in weTking treedt.

Volgens de laatste cijfers bedraagt het aantal werk-
loozen in ons land op heden 585.000.

Na de vorige opgaven is het aantal werkzoekenden
gedaald met ruim 7000, dat der werkloozen met bijna

7000.

De Koffie wordt duurder. Er wordt een nieuwe hef-

fing gelegd op de koffie ter gedeeltelijke vergoeding
van de afschaffing der tijdelijke opcenten op de suiker

en de thee. .

Waarschijnlijk zal deze heffing reeds 1 Juli in wer-

king treden.
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E. Koning Swaluëstraat IQ

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz,

Glas-Assurantie
TELEFOON 181
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l Wij gaan opruimen
j

MANTELS vanaf f 3,00
MANTELCOSTUUMS vanaf f 7.50 5
JAPONNEN vanaf f 3.00 g

3 Zeestraat 39 - Gesloten huis 5
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KRIJGT U GASTEN !

Wij verhuren uitsluitend
ENGELSCHE WIT LAKE LEDIKANTEN
MET PRIMA KAPOK MATRASSEN
Tevens bedden en meubelen. DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19 — Telefoon 464
Ook op te geven bij:

P. K E U R - NOORDERSTRAAT 45

De Zon heeft ons weer verlaten

Dat heeft Uw huid best in de gaten

Gebruikt nu Pigmentan
En zie de bruine tint komt er evengoed aan

Drogisterij L, Blaauboer-Haltestr. 46 Tel.192

J. Jacobson Jr.

Behangerij en Stoffeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

ionsplein
TELEF. 40 DIR. G. KIEFER

2 De Kleine Zaal blijft onafhankelijk van de ||

% ; Fancy-Fair geopend* : #
$ Vrij Entree. Vrij Entree* ||

Q %
% MAX VAN KLEEF, SILVER STARS §

TAXS

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zaterdag 23 Juni —..— 12.27 7.44 8,24
Zondag 24 Juni 1.02 1.32 8.50 9.28
Maandag 25 Juni 2.08 2.32 10.05 10.28
Dinsdag 26 Juni 2.50 3.12 10.45 1 1.08
Woensdag 27 Juni 3.40 4.04 11.30 12.00
Donderdag 28 Juni 4.30 4.56 12.25 12.50
Vrijdag 29 Juni 5.20 5.42 1.1» 1.38
Zaterdag 30 Juni 6.0b 6.30 2.02 2.35

KINDERKOOR „JONG ZANDVOORT"
Het Kinderkoor Jong Zandvoort, directeur de heer

J. Post, heeft een goed geslaagd uitstapje ondernomen
naar de mooie Vcluwc.
Arnhem was het eindpunt van de reis.
Zoowel heen als terug was een weg gekozen, die

door de mooiste gedeelten van ons land leidde en waar-
bij men gelegenheid had, op de meest interessante pun-
ten een prettige ontspanning op deze lange reis te ver-
zorgen.
Zoo werd te Apeldoorn o.a. een bezoek gebracht aan

de bekende uitspanning, het Juliana park. Van de ver-
schillende attracties werd volop genoten.
Tc Arnhem werd een bezoek gebracht aan het kas-

teel Rozcndaal en omgeving.
De geheele dag, was dank zij het mooie weer en het

uitstekend geleide van grooteren, oen feestdag voor de
jeugd.

's Morgens vroeg met een tweetal Rinko bussen ver-
trokken arriveerde men 's avonds laat op het Tram-
plein.

Een mooie, echt gezellige dag werd door dat veilig
aankomen besloten.

GEEN ZON . . . TOCH BRUIN.
Wat is Pigmentan? In een door ons ontvangen circu-

laire wordt op eenvoudige wijze uiteengezet hoe Pig-
mentan het natuurlijk bruin worden bevordert en de
huid op natuurlijke wijze beschermt tegen de gevreesde
zonnebrand.
Pigmentan is in speciaal vloeibaren vorm, en een uit-

stekend middel voor de dagelijksche huidverzorging
voor dames en hoeren .

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Maartje, dochter van D. Drommel en

T. Smit; Gcrda Louise, dochter van J. van Huffelen en
L. Jissink; Wilhelmina Hildegard, dochter van J. Mole-
naar en H. E. Reinhardt; Sara, dochter van B. van der
Bijl en R. Jacobs; Johan Heinrich, zoon van J. H. Smit
en A. C. M. Craanen; Cornelis, zoon van C. de Jong
en H. J. van Koningsbruggen; Franciscus Marie Jozef,
zoon van M. G. Jansen en H. ter Horst.
ONDERTROUWD: H. M. Dames en M. Biesen.
OVERLEDEN: L. T. C. van Soolingen, oud 17 dagen

Jb. van der Mije, oud 79 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN:

L. P. Nollen van Bloemendaal Haarlemmerstraat 25
E. J. Frankenstein van Amsterdam Bildcrdijkstraat 22

GODSDIENSTOEFENINGEN.

Telefoon 18

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 24 Juni v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 24 Juni v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 24 Juni v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING.
Voorbereiding H.A.

n.m. 5 uur: Dezelfde,
cat. Zondag 42.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 24 Juni v.m. 10.30 uur: Ds. N. PADT.
Zang van „Credo Canto".

JEUGDDIENST — OUDE BEWAARSCHOOL
Zondag 24 Juni v.m. 10.30 uur: de heer Bob Agter.

KINDERDIENSTEN
12— 1 uur: Geb. Brugstraat 15 en Oude Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag feest van aanbidding 6.30, 7.30 Stille H.H. Mis-
sen; 10 uur Hoogmis, 3 uur Vesper; 7 uur Plechtig Lof
en processie.
Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 29 Juni Middagdienst 8 uur.
Zaterdag 30 Juni Einde van de Sabbath 10.20 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

Schilderswerkis vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
— Zandvoort

Fa.

Burgem. Engel bertstraat 40



Eet Us van Kees
Tratnplein - Strandweg

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

Geachte Reductie!
Wilt U zoo goed zijn dit onderstaande ingezonden

stuk deze week nog in Uw blad te plaatsen. Onzen
harteliik.cn dank daarvoor.

In het belang van alle vereenigingen en die wel eens
uitstapjes met kinderen maken verzoeken wij U het
volgende in. uw blad te willen opnemen.
Nadat het kinderkoor „Jong Zandvcort" Zondag j.l.

na een prettig en goed geslaagd uitstapje zonder onge-
lukken in Zandvoort was teruggekeerd, vernamen de
leiders dat het bericht de ronde had gedaan, dat de
kinderen niet voor ell uur terug zouden keeren. Een
der leiders had clit teletonisch medegedeeld, zoo werd
gezegd. Dit bericht berustte echter geheel op onwaar-
heid zoodat vele ouders zich noodeloos ongerust had-
den gemaakt.
Daar het na een ernstig onderzoek niet mogelijk

blijkt, de eerste verspreider van dit valschj bericht te

vinden, wijzen wc er langs clczcn weg op, dat dit on
juiste bericht zeer veel ongerustheid hecit verwekt bij

de ouders, en wij verzoeken daarom ieder zeer voor-
zichtig te zijn met verspreiden van. ongegronde en voor
barigc berichten, waar het kinderen betrett, die onder
andere leiding, dan die van de ouders, een uitstapje
maken.

Namens het Bestuur van „Jong Zandvoort,"
L. SCHUITEN.

TREKKING VERLOTING „SIMAVI"
„Indië aan Neerland's Kust".

3417 Juweelen ring lc prijs.

3607 Zilveren messenleggers, 2e prijs.

3429 Ontbijtservies, 3c prijs.

111 Theeservies, 4e prijs.

Verder zijn prijzen gevallen op de nos:
1790, 1791, 2026, 3707, 4709, 4688, 463, 861, 2652, 1743,
1794, 245, 2509, 4279, 3637, 1634, 1689, 1411, 2422, 738,

2570, 4626, 2353, 327, 4093, 1395, 4982, 1589, 2731, 3293,
4567, 3780, 3683, 2972, 1164, 354, 1588, 2952, 1675, 4149,
740, 75, 3551, 2801, 1291, 1289, 3021, 4649, 3122, 2912,

1459, 3659, 4000, 3509, 633, 4953, 1224, 2908, 1288, 1993,

3036, 1167, 4272, 1998, 762, 3753, 1995, 1610, 827, 4191,
4501, 3779, 4712, 244, 309, 3086, 3527, 2493, 4641, 1367,

3085, 2314, 1629, 1345, 4575, 1003, 982, 3262, 4376, 14,

3131.
De prijzen zijn tot en met t Juli a.s. af te halen bij

H. Wardenier, Zuiderstraat 7, Zandvoort. Prijzen, die

na 7 Juli niet afgehaald zijn, vervallen aan Simavie.

ARKIEZEN
Bestelhuis: KEBREWIANS, Groote Krocht 11
Fabriek: WILLEMSEN, Kerkstraat 2, Haarlem

Telefoon 15957.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 11 tot en met 16 Juni werden 61

Kuip- en 387 Douchebaden genomen.

ZANDVOORTSCHE CRICKETCLUB.
Het bestuur der Z.C.C, heelt het volgende besluit

genomen en brengt dit onder de aandacht der leden en
toekomstige leden.
Oefenavonden voor leden: 's Maandags en Dinsdags.
Voor Junioren (14—17 jaar: 's Dindags.
Voor Dames-leden: 's Woensdagavonds
Vrijdagavond, 's Zaterdags en 's Zondags weder

voor alle leden.
Nu mogen de leden wel lederen avond aanwezig zijn,

doch komen alleen op de voor hen vastgestelde avon-
den in aanmerking om te batten of bowlen.
Het nieuwe reglement van orde is vanaf heden ver-

krijgbaar gesteld bij den secretaris, de heer N. Aker,
Haltestraat 68 en moet in het bezit komen van alle le-

den. Vraagt U aldaar tegelijkertijd naar den beroem-
de cricket-circulaire.

Onze eerste friendly-game is in het begin van de
volgende maand in uitzicht gesteld, waaromtrent nade-
re mededeelingen zullen volgen.
Wordt dus spoedig lid van Z.C.C.

PAVILJOEN „ZUID"
EINDE ZUID-BOULEVARD

CAFÉ-VERGUNNING
Schitterend Terras met
:.. Uitzicht op Zee. ..;

Goede Consumptie. Billijke prijzen,

EIG. W. LOOS. Telef. 497.

MT GRATIS PARKEEREN *WF
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Dames en Heeren
FLANEL DE GROOTE MODE
Wie bij ons gedurende de maand Juni voor ƒ 20.— be-

steedt, krijgt een flanellen pantalon van ƒ 6, 7, 8 of 9

naar keuze voor ƒ 2.50

HEEREN COSTUUMS ƒ 27.50; 30.—; 32.50; 35.— etc,

FLANELLEN COSTUUMS ƒ 22,50; ƒ 25.— etc.

MANTELS ƒ 20.—; 22.50; 25.—; 27.50 etc.

MANTELCOSTUUMS ƒ 25.—; 30.—; 35,

Heeft U stof, wij maken U prima costuum ƒ 20.

Costuums keeren ƒ 17.50, met geheel nieuwe voering.

Costuums persen ƒ 1.— ; bij abonnement ƒ 0.75.

Dames- en Heerenkleermaker H, Lu ij te Jr,

_
:_ PAKVELDSTRAAT No 21 —-:—

Naar de Stationsstraat

Glas- en Verfhandel

Stationsstraat 7

Alle Grondverf en Lakverven
in ALLE KLEUREN

BEHANGSELPAPIEREN
STAALBOEKEN I934

LIJNOLIE, per Liter . .

TERPENTIJN, per Liter
25 et

50 et

G. DE LEEUW, Schilder

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk

gebied. Inlïcthsngen kosteloos.

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Klets — een-twee drie O, wee, daar
tuimelt

De hecle dapp're heldcnschaar!
Hun neuzen klctt'ren op de keien,
Ze liggen netjes naast elkaar:
De tram, die zooveel onheil zaait,

Heeft hen als tarwe neergemaaid!

En zonder blikken, zonder blozen,
Vervolgt de tram haar woesten tocht,
Totdat z' op een der stratenhoeken
Ontspoort en wegvliegt uit de bocht!
O wee! 't Gaat regelrecht naar 't huis
Des Burgemeesters. Wat een kruis!

LEDIKANTEN TE HUUR
ffijgF" f t.~- per week.

bij S. v. d. BOS, Behanger en

Stoffeerder, Burg. Engelbertstr.2

KOKEN GOEDKOOPER DAN OOIT.
Steeds weer worden we verrast met uitvindingen en

ontdekkingen, die het leven der menschheid aangena-
mer, althans gemakkelijker maken. Zoo is de techniek
er steeds op uit, verbeteringen aan te brengen in de
methouden, die de huisvrouw voor koken, bakken en
braden aanwendt. Hierbij moet gewezen worden op
een typisch verschijnsel, n.l. dat het koken bij vroeger
vergeleken weinig ot niet in prijs is gedaald. Dit wijst— waar alles goedkooper werd — op een technische
onvolmaaktheid. In dit opzicht is er thans een verbe-
tering door het nieuwe Reliance kooktoestel, een pro-
duct van jarenlange studie van vaardige technici, die
erin geslaagd zijn de stookkosten, voor het bereiden
van een middagmaal benoodigd, te doen uitdrukken
door enkele centen. De Reliance is — in 't kort ver-
teld — een toestel, dat brandt als gas — even snel, even
warm, even gemakkelijk, doch véél en véél zuiniger. De
petroleum wordt — zonder voorverwarming en zonder
pompen — op een allereenvoudigste wijze vergast, ter-
wijl de vlam even eenvoudig is te temperen en te doo-
ven. De Reliance zou zijn bestaan reeds waard zijn, in-
dien het toestel een bezuiniging van 10 a 20 °/o mee-
bracht. Waar die bezuiniging echter ongeveer 80 % be-
draagt, kan met reden gezegd worden, dat dit apparaat
het ideaal van iedere huisvrouw is, te meer, waar ook
de aanschaffingskosten uiterst gering zijn. De fraaie
toestellen zijn smaakvol geëmailleerd en passen volko-
men in de spreekwoordelijk geworden zindelijke Hol-
landsche keuken. Door het opzetten van een speciale
kap is het toestel ook tot oventje om te tooveren, waar
door voor de huisvrouw, die haar gasten gaarne een ex-
tra smakelijk schoteltje voorzet, weer nieuwe mogelijk-
heden zijn geopend.
De prijzen? Zooals we reeds schreven: ze zijn erg

laag! Het gewone model kooktoestel kost slechts
ƒ 11,25, voor het dubbele toestel betaalt men ƒ 19.50.
De prijs voor een opzet-oventje is ƒ 9.50, terwijl men
met een kap van ƒ 4,25 de Reliance kan ombouwen tot
een practisch kacheltje, dat op kille dagen een aange-
name warmte verspreidt.

Reliance is een vinding, die een zuinige, practische
huisvrouw ongetwijfeld waardeeren zal. Importrice is

de firma Beent & Dyserinck te Amsterdam.

N.V. HAAGSCH PERSBUREAU.
Heden (Maandag 18 Juni) werd voor Notaris N. M.

Schild te Den Haag de acte gepasseerd tot oprichting
van de N.V. Haagsch Persbureau met een maatschap-
pelijk kapitaal van ƒ 60.000.-—. Het college van com-
missarissen bestaat uit Jhr. Fr. van Reigersberg Ver-

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

sluys en gep. luitenant-kolonel C. A. F. Moorrees, ter-
wijl de overige leden in de eerste vergadering van aan-
deelhouders zullen worden aangewezen. Tot directeur
werd benoemd de oprichter, de heer J. H. Matla. De
kantoren der Vennootschap blijven voorloopig geves-
tigd Laan van Meerdervoort 45a, totdat de plannen
voor een volledigen nieuwbouw vasteren vorm hebben
aangenomen.

OUDERAVOND.
28 Juni a.s. zal om 8 uur in de Christelijke School

Brederodestraat een ouderavond gehouden worden om
het werk te bezichtigen der leerlingen in het afgeloo-
pen jaar gemaakt en zal de hr J. Wesselius een referaat
houden over „Beloonen en straffen".

Leerlingen van de school zullen eenige liederen zin-
gen.

OFFICIEELE MEDEDEELING DE ZEEMEEUWEN
Voor Zondag 24 Juni a.s. is voor de serie wedstrij-

den der Ver. „Heemstede", terrein aan de Glipperweg
vastgesteld: Zeemeeuwen II—Schoten II, Aanvang
12 uur.
En voor Zondag 1 Juli voor de nederlaag wedstrij-

van de Ver. Halfweg voor onze adsp.: Halfweg adsp.

—

Zeemeeuwen adsp. Aanvang half elf.

Aangenomen als lid W. Polcke te Heemstede.
Bestuursvergadering op Maandag 25 Juni des avonds

half negen aan het bekende adres.

3 mee met du Mee
Touri ngcar
Onderneming

leine Krocht
Telefoon
Zandvoort

Deze wagens verhuren wij SSS5S5S2rfVÏÏ
— HAARLEM f l.~

- VOORKOMEN f 05



Zandvoortsche Courant Tweede Blad Zaterdag 23 Juni 1934

met ELISABETH BERGNER de sensatie van 1934

en DO U GLAS FAIRBANKS Jr, vertolkt indrukwekkend

de grootste rol van zijn leven.

CATHARINE DE GROOTE is de mooiste Engelsche
fiim van dit jaar.

CATHARINE DE GROOTE is de film welke in

Duitschland niet vertoond mocht worden.

CATHARINA DE GROOTE de fantastische carrière

van 'n kleine prinses die Keizerin van Rusland werd.

Beter, mooier, geweldiger dan al het andere tot nu toe

geboden.

Verder een Buitengewoon verzorgd Bijprogramma.

GEEN TOEGANG ONDER DE ACHTTIEN JAAR

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et, plus belasting

Zondagmiddag 230 Familie- en Kindermatinee
Als Hocfdnummer:

FILMKOORTS met Harold LLoyd
ENTREE 15—30—40 CENT PLUS BELASTING.

ATTENTIE ! ATTENTIE !

Donderdag 28 Juni 8,15 - Populaire Voorstelling

DOTE SUCC1

i. Brat!

REPRISE VAN DE GROOTE SUCCESFILM:

ENTREE: 25 en 45 cent, plus belasting.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein.

HEDEN WEER ONTVANGEN:
STOLKSCHE MEIKAAS 1934

taam zoolang de voorraad strekt

»"«™ 34 cent per pond

Boter- en Kaashandel AMSTERDAM I
OOSTERPARKSTRAAT 6G ZAIMDVOORT §

Eemge
en Algemeene kennisgeving

Met blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

SELIEN
B. v.d. BIJL
B. v.d. BIJL—JACOBS

ZANDVOORT, 18 Juni 1934
Oranjestraat 17

TEHUUR GEVRAAGD 15 Juli

tot 1 Sept.
KLEIN HUISJE

of FLAT modern ingericht. Br.
met prijsopgaaf lett. I 84 Adv.
bur. Rokin 81, A'dam

GEVRAAGD:

Leerlingverkoopster
niet boven 18 jaar. Aanmelden:
Groote Krocht 30

T E KOOP AANGEBODEN:

Pracht eikenhouten spiegel

f 6.50, tevens Hobbelpaard f 1.50

Tebevragen A. v.d. Werff, Gr.
Krocht 3, 's avonds tusschen
8 en 9 uur.

GEVRAAGD voor Amsterdam
voor 1 Juli

Flink zelfst. Meisje
netjes kunnende werken en eenv.

koken voor d. en n. in gezin met
kindje. Br. ond. no. 14 bur. Zand-
voortsche Courant, Gertenbach's
Drukkerij

TE KOOP GEVRAAGD een in

goede staat zijnde 5

B A B Y B O X
met matras Br. tn. prijsopgave

ond. no. 13 bur. Zandvoortsche
Courant, Gertenbach's Drukkerij

Voor

Solisd en concur-
reerend timmerwerk
is Uw adres: H. SCHOLTEN
Ten Catestraat 5

GEVRAAGD

:

Meisje ofjuffrouw
d. en n. voor de huishouding ia

gez. Z.k. Zelfstandig kunnende
werken en koken. Br. ond. lett.

11 bur. Zandvoortsche Courant
Gertenbach's Drukkerij t

'">;-'

CHOCOLATERIE

J W. V.d.Werff J
SLECHTS ÉÉN WEEK

Bïoemenchocolade

% pond 25 et

Wederom verkrijgbaar

Z o m er waf els

y2 pond 17% cent

Speciaal aanbevolen
Vruchtenblokjes

3 ons 23 et

Gevulde IJsbonbons

"^sMSëlkMl 3 ons 25 et

Fruitglacé 1/2 pond 25 et

Extra Aanbieding
(Zoolang de voorraad

strekt)

LIMONADE
per heele fl. 45 et

ra. gratis LUXE DOOSJE
VRUCHTEN.

Aanbevelend

W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Telef. 129

Leesbïblioth

55

GERTENBACH'S
DRUKKERIJ

Coöperatie „Aller Belang" u.a,

SVËRL

van
SUPERIOR 60 et

EXTRA 55 et

PRIWIA 50 et

NO. 1 45 et

SPECIAL 40 et

SANTOS MELANGE 35 et

POPULAIR 30 et

NOVO _
NIBRA _
ERKA _

PER HALF POND

voor
55 et

50 et

45 et

40 et

35 et

33 et

28 et

24 et

20 et

15 et

OCHT 15 - TELEF, 519

EEN GELUKKIGE DAG.
ZondaQ is eindelijk eens een da" voor ons baddorp

geweest, waarbij zon en zee in volkomen harmonie sa-
menwerkten.
Reeds het vredige stille morgenuur voorspelde in de

vroege morgen een heerlijke dag. Zoo'n echte ouder-
wetsche baddag met bradende zonnewarmte en broei-
end zand.

Er ligt op zoo'n Zondagmorgen in de vroegte een
lustige kalmte over ons baddorp, waarin een heerlijke
spanning zit.

Een spanning, die zoo fijn de bewuste kracht ver-
raadt, een Zandvoortsche energie, waardoor ons bad-
dorp tot de voorste in de rij van Nederlandsche bad-
plaatsen is gebracht.
Men moet maar eens zien, hoc alles naar 't strand

zich richt.

Neen, niet de bezoekers, die per trein, tram, tiets of
auto arriveeren.
Maar die Zandvoortsche werkers, groot en klein, die

dan hun schreden naar de zeezijde richten.
Of je moet dan eens zien, hoe de winkelier dan nog

tijd heelt met genoegen en voldoening eigen etalage te

bewonderen.
Daar ligt iets moois in die bewondering van eigen

werk.
En die trotschheid doet goed aan, want er wordt eert

energie door getoond, die recht geeft het beste te ver-
wachten voor de toekomst.
Een toekomst clic ontstaat als vrucht van cle naars-

tige arbeid van heden.
Maak eens in de begintijd zoo op Zondagmorgen een

vroege wandeling door het dorp en sla eens even gade,
welke grondvesten de overstelpende drukte van de dag
geboden worden.

Hcusch, heb het er eens voor over, om zoo'n mor-
gen vroeg afscheid van je bed te nemen, doe het eens
en je zult Zandvoort, heel anders beoorcleelen, dan he-

laas zoo vaak wordt gedaan.
Kom daarvoor niet in de latere tijd van het seizoen.

Dan wordt zells op zoo'n stille morgen de vroegte
reeds de imloed van het teleurstellende en zenuwsloo-
pendc badlcven merkbaar.
Wie Zaruh oortsehe energie wil zien en wil lecren

waardceren, die kiezc daurom een tijd zooals Zondag
en dan in de vroegte, in de heel erge vroegte.

Maar ook al is het dat niet, dan nog is Zandvoort
in de vroegte -san de zomersche stilte een vroeg op-

staan dubbel waard.
liet is. of Zandvoort zich heel anders toont en Zand-

voort is ook werkelijk heel anders.
De duinen, het 'strand, het nog half sluimerende

dorpje.
Dan doet het zoo goed te hooren, hoe trots ook de

MtaMMJM^Mawtwaa

GROOTE SORTEERING:
Pullovers en Strandmode-artikelen
DE LAAGSTE PRIJZEN!!



eerste damasten zijn up hun vroeg opstaan om meer
en beter van Zandvoort te kunnen genieten.

Zie, zoo'n opmerking als ze dan geven bij het staren
over zee en duin en strand als: En nu te weten, dat ze
in Amsterdam nog op hun bed liggen, zie zoo'n ver-

luehting van het hart is toeh feitelijk niets anders dan
een bevestiging van: Zandvoort wat ben je in je natuur
toeh bijzonder heerlijk en mooi.
Dat Zandvoort echter niet uitsluitend badbclangen

heeft, dat hoorden we ook op die zonnige morgen.
Aan de eene zijde een gelukwensen, uitend over de

fijne dag, die het beloofde te worden, klonk van de an-
dere zijde ilc ( ngevraagde opmerking: Begon het maar
dadeh|k te storlgieten tot vanavond toe.

Dat doelde natuurlijk op het uitgedroogde duin en
de aardappelakkers die door de droogte ontzettend lij-

den .

Zoo komt men op zoo'n morgen dichter tot Zand-
voort, dan op welke andere tijd.

Dan is het, zooals het deze Zondag geworden is, duin
en strand en zee en dorp vol en vol en vol, overal vol,

overal drukte en overal haastige spoed, zelfs in de rust.

Dan is Zandvoort baddorp in de meest groote
bcteekenis.
Dan heeft Zandvoort een geslaagde dag. Maar een

dag, dié voor ons toch haar grootste waarde in het
vreege \an de morgen had.

DANCING GROOT BADHUIS.
De zich in onze badplaats bevindende gasten maken

wij er op attent, dat van heden at dagelijks kan geno-
ten worden van de Hollandsche Musici, Carcl Alberts
and his bovs.

ZANDVOORT'S BAD ORKEST.
Woensdag haalde het minder mooie weer een lee-

lijke streep door de rekening, want het concert dat het
Bad Orkest, onder de eminente leiding van Prof. Dr.
Menclclssohn, in het Zuiderbad zou geven kon om die

rede niet doorgaan.
Maar nu willen wc hopen dat a.s. Woensdag 27

Juni het weer zich beter zal gedragen, want dan zal het
concert wèl plaats hebben.
Behoeven wc nog een gang naar het Zuiderbad aan

te bevelen? Ons lijkt het zoo, als het Bad-Orkest daar
z'n uitgezocht programma geeft kunt U natuurlijk allen.

VOOR HET BEROEP BEDANKT.
Door de Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam was

een beroep uitgebracht op ds. Tromp.
Ds. Tromp heeft echter voor een standplaats te Rot-

terdam bedankt.
De lange duur voor de beslissing kan een bewijs ge-

acht worden, dat ernstige overwegingen daaraan voor-
af zijn gegaan.
Wie ds. Tromp mag kennen, zal er zich over verheu-

gen, dat iemand van zijn gave en zijn karakter voor de
Zandvoortsche samenleving behouden blijft.

Want voor velen, bekenden, maar zeker veel en heel
veel onbekenden is ook ds. Tromp een richtbaken, een
leidssnoer in de moeilijkheden des levens, die in som-
mige omstandigheden dubbel zwaar te torsen zijn.

Zandvoort zou ook hem moeilijk kunnen missen en
zeker noode zien vertrekken.

Krab-Aardappelen per kilo 8, 10 en 12 et

(gratis geschrapt).

REUZEN BLOEMKOOL, 3 voor 25 et

ZACHTE SNIJBOONEN, per pond 20 et
SPERCIEBOONEN, per pond 25 et

TUINBOONEN, per pond 5 et

SUIKERDOPPERS, per pond 10 et

ZACHTE PEULEN, per pond 8 et

REUZEN BOSSEN WORTELEN 18 et

POSTELEIN, per pond 6 et

KROPSLA, vanaf 3 et

GELE KOMKOMMERS 8 et

VERSCHE AARDBEIEN, per pond 20 et

MEIKERSEN (donker), per pond 25 et

DRUIVEN (Franckenthalcrs), per pond . . .

.

50 et

BANANEN zie étalage.

ALLEEN BIJ :

R* HOGENESCH TEL. 237
Rozennobelstraat 18 (tegenover Kleine Krocht)

Ontvlucht ook gij

de Steenen Stad

ELKEEN NU NAAR HET

ZEE- EN ZONNEBAD
CAFè - DANCING

ZONDAG A.S. NAM. 3 UUR (Bij goed weer)

Laatste Herhaling van de

Groote Bijenkorf Badshow

ZATERDAGNAM. 3 UUR en ZONDAGNAM. 2 UUR
in ons KINDERTHEATER

Voorstelling d. Oom Bob

ZATERDAG 7 JULI EN ZONDAG 8 JULI

GROOT INTERN. SCHERMTOURNOOI
om den „NOORDERBAD" WISSELBEKERS

en den „ZANDVOORT" BEKER

in CAFÉ DANCING
DAGELIJKS TOT 12 UUR

ORKEST HANS WICK
TARIEF ZANDVOORTSCHE INGEZETENEN.

Seizoenabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Volw. ƒ 5.

—

Seizoenabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Kind ƒ 3.

—

Maandabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Volw. ƒ 3.—

Maandabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Kind ƒ 2.

—

Dagkaart (op weekdagen)
(incl. gebr. Wedstrijdbad ... ƒ 0.35

Dito met Rinko busretour
(incl. gebr. Wedstrijdbad) ... ƒ 0.40

Seizoen Familietent (incl. vrij baden,
gebr. Wedstrijdbad, 2 Ligstoelen J 50.—

— ZWEMLESSEN IN HET OEFENBAD —
Leskaart het geheele seizoen geldig

gedipl. Leeraar K.N.Z.B. . . J 1.—

Ük

per K.G. per 10 K.G.

ANDIJKER MUIZEN . .

OPPERDOEZER MUIZEN
KLEINE MUIZEN . . .

KLEINE DUIN . . .

DUINDERS
RONDEN
OPPERDOEZER RONDEN

9 et



Stoomwasscherij „Hollandia"

PRIJSVERLAGING £'£;
;

afd. F ij n e wasch mg*
25,35 É

Zandvoort
l H. G. WEENINK - TELEF, 287

PAKVELDSTRAAT 30a m20 cl

7 et |
5 nt Gemangelde-, persopmaak en geheel n

j~— : opgemaakte wasch* :—•: §j
Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten H

BETALINGSVERKEER MET URUGAY
Van den Directeur van den Economischcn Voor-

lichtingsdienst werd op 20 Juni 1934 een uitvoerig
schrijven ontvangen in verband met de précaire devie-
zen-situatie van Urugay, waardoor practisch geen de-
viezen tegen den otficicelen oi tegen compensatie-
koers verkrijgbaar zijn.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het Secre-
tariaat der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Nas-
sauplein 6, Haarlem.

NIEUW TARIEF VOOR INVOERRECHTEN
Op het Secretariaat der Kamer van Koophandel en

"Fabrieken voor Haarlem en Omstreken, Nassauplein ó,

Haarlem ligt voor belanghebbenden ter inzage het Ont-
werp van Wet met bijlagen tot vaststelling van het
nieuwe tariet voor Invoerrechten.

HET MONOPOLE-MENU.
'Groote gebeurtenissen staan ons deze week weer te

wachten en de gerechten, die U binnenkort vanuit de
-M.onopole-keuk.en worden voorgezet overtreffen elkaar
ïn voortreffelijkheid en kwaliteit

Zaterdagavond wordt ons gebruikelijke programma
afgewerkt: dansen in de groote zaal om den K.L.M .-

prijs, terwijl voor elke tiende bezoeker reeds een zilve-
ren K.LJVI.-speldje ligt gereserveerd. Medewerking
wordt hieraan nog verleend — buiten het U reeds be-
leende Monopole-cabaret — door den vermaarden step-
dancer Cavanni.
Vanaf Zondag 24 tot en met Donderdag 28 Juni wordt
in onze groote zaal een fancy-tair ten bate van de Duit-
sers vluchtelingen gehouden, waaraan van alle zijden
.medewerking reeds is toegezegd.
Zoo zal er een overweldigend cabaret zijn, met o.m.

Stella Seemer, Kees Pruis, Lidy Bergmann, Henri Mar-
chand, Hanri, Wallig, Johnnie Riseoe, Poor Billy, Piet
Holman, Is Romein, Leo Fuld e.a.

Muzikale medewerking verleencn E. Marokko, opper-
voorzanger, Jo Rabbie, het Koor v.d. Groote Synagoge,
S. Englander (dirigent) e.a. terwijl als sprekers zullen
optreden Prof. Mr. Dr. J. A. Veraart, Opperr. I. Maar-
sen, Ds. N. Padt en Han Hollander.
De fancy fair is geopend iederen middag en iederen

avond, terwijl op Woensdagmiddag een kindermatinée
wordt georganiseerd onder leiding van Prof. Ben Ali
Libi en met medewerking van Poor Billy.

Ziehier het geheel in groote trekken.
Wij willen er evenwel onzen lezers speciaal op at-

tent maken, dat — hoewel ook tijdens de fancy fair in

de groote zaal gelegenheid zal zijn tot dansen — onze
t>ekende danssoirée's gewoon doorgang zullen vinden
in den har. Er wordt dus, tot goed begrip van een en
ander

a.s. Zaterdag gedanst in de groote zaal, en vanaf
Zondag tot en met Donderdag in den bar (èn in de
groote zaal tusschen de verschillende attracties door)
Na Zaterdagavond a.s. blijft dus meteen de groote

zaal van ons gebouw voortaan iederen avond geopend,
tot het einde van het seizoen.

Dansliefhebbers., knoopt het in uw ooren: het ge-
wone Monopole-menu wordt deze week afgewerkt in
den bar. . de tancv fair is in de groote zaal.

Na Donderdag is de zaal iederen avond geopend!
Dat we U allen mogen verwachten deze week!

(Adv.) •

WERKLOOSHEID.
De minder gunstige, of laten we maar eerlijk zeggen,

de steeds benarder wordende tijdsomstandigheden tee-

kenen zich vooral ook af in het cijfer, dat de werkloos-
heid op ons baddorp aangeeft.

Hoevelcn zullen niet gehoopt hebben, om na de ban-
ge winterdagen in de zomertijd althans gelegenheid te

krijgen, iets extra's te verdienen.
Was dat een te groot vertrouwen of een te hoog ge-

stelde verwachting?
Zeker in 't geheel niet. Want ieder, die maar even

met het leven op onze badplaats bekend is, weet heel

goed, dat in de zomertijd steeds handen te kort komen
bij het seizoenbedrijf.

Dan is er overal en door iedereen wel wat te verdie-

nen en bij gunstig zomerweer nog wel wat extra's ook.

Van werkloosheid was 's zomers dan ook geen spra-

ke en zoodra zelfs de seizocnvoorbereidingen begon-
nen, Maart of April, dan reeds werd tot opheffing

overgegaan van de tijdelijke hulpverlecning.

Niet alleen, dat door de tijdsinvloeden daar nu niet

aan gedacht kon worden, het cijfer van hen, die zijn

ingeschreven, is zoo hoog, dat naar aanleiding daar-

van wel haast volle wintertijd berekend kan worden.
Het aantal ingeschrevenen bedraagt rond twee hon-

derd.
Een getal, dat de ernstige levensomstandigheden dui-

delijk genoeg naar voren plaatst.

Een getal, dat wel zeer ernstig de invloed van de tij-

den doet spreken.
Maar dat ook aangeeft, hoc tot nu toe de seizoenont-

wikkeling is geweest. Laten we ernstig hopen op
een spoedige en betere verandering.

BiiÉiifJisiiiiifiifflitifflttiffliisiisiisiaiaiiffliiliaa

m Bad-Artikelen noodig??
\&\
— ' S

}=={ Dan even kijken in het ===

IS
m
m
|q| Daar vindt U een ruime sorteenng

{=={ voor scherp concurreerende prijzen!

Ml WOLLEN BADCOSTUUMS vanaf f 0.69

IS Kerkstraat 32 - Naast Al bert Heijn
. _

m
m
m

Dames en Heeren
Laat nu Uw Kleeding voor
de Zomer in de orde maken!

Flanellen Costuums naar maat
vanaf f 30.00

Rokjes naar maat vanaf . . f 8,00

Broeken „ „ „ .. f 9.00

VRAAGT U EENS STALEN ? 1 ?

T evens Reparatie- en
- Oppersinrichting

Bewaren van Bontmantels. Tegen
brand en inbraak verzekerd,

J. A. F. ZORN
KERKPLEIN 8 - TELEF. 306

Weet wel dat Uw speciaal adres voor

Nieuwe meubelen,
ledikanten enbedtien

enz. enz. is

De Witte Zwaan = Dir. Waterdrinker
BRUGSTRAAT 1-17-19 TELEFOON 464

Mevr* Uw adres voor fijne

vleeschwaren is en blijft

/. J. K M O 1 TER
HALTESTRAAT 36

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, per ons 8 et
Bloedworst, per ons 8 et
Onze fijne Rookworst, per ons 10 et

Schouderham, per ons 15 et

Kalfs gehakt, per ons 14 et

Kalfs boterhamworst, per ons 12 et

Pekelvleesch van de fa Cohen, per ons . . 20 et

Verder Leverkaas, Lever, Berliner, Gekookte
Ham, Rosbief, Bacon enz.

Speciale Aanbieding:
Goudsche Kaas, per pond vanaf 29—35—39 et

Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et

Haringsalade 25 et

Vleesch salade 30 et

Mayonnaise 35 et

BBBBnannHBinBBiHnHnaagH

DE BANEN VAN BERNADETTE.

Tennis en Bcrnadette zijn nauw met elkaar verbon-
den.
Wel zijn er meerdere en andere tennisbanen, maar de

banen van Bernadette genieten een bijzonder gunstige

naam.
Voor een deel is dit te danken aan de zeer gunstige

ligging, voor een andere deel en zeker wel het gewich-
tigste, aan de goede zorgen aan de velden besteed.

Een goede zorg, die alleen deze verandering feite-

lijk heeft ondergaan, dat verzorging en leiding een zijn

geworden.
De groote tenniswedstrijden, die elk jaar zoo'n groo-

te belangstelling hebben, zullen dit jaar in de midden
scizoentijd worden gehouden.
Een bijzonder gunstige gelegenheid voor onze zomer-

gasten, nu tennissport meer en meer de groote belang-

stelling is gaan trekken.

Henk Schuilenbur
't Wonder van Zandvoort

9
Groote Krocht 13

RIJWIELEN, ONDERDEELEN EN BANDEN
1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING

Goedkoope prijzen. Vlugge bediening.

Wegens onze enorme omzet kunnen wij voortgaan met
onze prijzen uit Amsterdam en dat zegt genoeg.

Komt zien en overtuigt II.

INTERNATIONALE SCHERMWEDSTRUDEN
Voorloopig kunnen we nu reeds mededcelcn, dat 7

en 8 Juli het Noorderbad weer in het middelpunt van
sportbelaiiL'stelling zal staan.
Dan worden daar Internationale Sehermwedstrijden

gehouden .

Interessante wedstrijden, die steeds meer internatio-
nale betcekenis gaan krijgen.

Schermdagen, die zooals verleden jaar toonde, een
bijzondere belangstelling van sportliefhebbers ten volle
verdienen.
Op 7 en 8 Juli mag Noorderbad beslist niet vergeten

worden.
Noteer die datums vast en wij zullen u nog tijdig

met bijzonderheden helpen herinneren.

AMBTENAREN EN SALARIS.
Niet alleen op de looncn van arbeiders en andere

werklieden tracht men de tijdsomstandigheden invloed
te doen uitoefenen, ook de ambtenarensalarissen ko-
men onder de druk daarvan. In de wereld van loon en
arbeid zijn reeds scherpe conflicten ontstaan.

Conflicten, die zich scherper gaan afteckenen als

men daar achter als grond stelt: de malaise. Want er

helpt geen verbloemen meer aan, geen verbergen.
We weten de woordkracht en geest van het boozc

woord. Wc hebben lang gehoopt, lang geweifeld.

Maar wie thans Zandvoort in- en uitwendig beschouwt
die kan niet anders, of hij moet tot de erkenning ko-
men — 'n ontstellende erkenning, dat geven wc gaarne

toe — dat er tijdsveranderingen zijn, die het best in

volle kracht uitgedrukt kan worden in dat eene woord:
malaise.
Door de druk op de looncn komen nu ook de ambte-

naren met hun salaris voor nadere beschouwing in aan-

merking.
Voor velen is reeds een salaris vermindering, beetje

bij beetje geteld, tot ongeveer veertig procent inge-

voerd. Voor anderen, buiten reeds toegepaste regels val-

len, worden telkens andere voorschriften verstrekt als

voorbereiding van vaste regeling.

In de raad is een ontwerp voorschrift dat een ver-

mindering van 5 °/n over de geheele linie voorstelde, als

voorstel door B. en W. overgenomen, door de raads-

leden verworpen.
Een raadscommissie is benoemd, die, de salaris-ver-

mindering zal onderzoeken en daartoe heeft samenge-
werkt met het Georganiseerd Overleg, om tot een nieu-

we klassificatie te komen.
Het verkregen resultaat zal Maandag 25 Juni door B.

en W. met het G.O. behandeld worden. Uit deze be-
sprekingen zullen dan definitieve raadsvoorstellen wor-
den ontworpen .

GROOTE RECLAME
Bij aankoop van

SCHOLTEN'S EXSELSIOR PUDDING
3 PAKJES VOOR 40 CENT

CADEAU: 1 Tennisracket of een Parasol.

Prima Keukenstroop, per pot 15 et

Fruga, per flesch 18 et

Verder KEG's VERPAKTE LEVENSMIDDELEN.
— Tevens Petroleum verkrijgbaar. —

Jb. Zwemmer - Oosterparkstraat 8

PA ViLJOEM „ZUIBER&AW - Emndweeri99
TELEFOON 491 - DIR. H. A. KLEIN Jr. ZUID-BOULEVARD

Bij gunstig weer Woensdag 27 Juni des avonds 830 uur

2de PÖPUL
door het geheele Bad-Orkest — Zandvoort
_ (IVIendelssohn-Bartholdy-Orkest) —
onder persoonlijke leiding van Prof. FELIX ROBERT MENDELSSOHN

Uitgevoerd worden: Ouverture: Rosamunde, Orpheus, Groote fantasieën: ,, Paljas"

„Le petit Duc" ; Balletmuziek uit „Faust". Intermezzo: Coloured-Shadows,
Weenor Walsen, Marsenen. VERPLICHT PROGRAMMA 25 CENT



Badgastenlijst der Officiëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die

nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

DE UITGEVER.

HOTEL BEAU SITE.

Hendriks, P. II. Amsterdam.
Alots, E., Amsterdam
Kunst, .1. Groningen
v. Goor, A. I lilversum
Hardcnbroek, Bar K. .1. K..

Benneb roek
Hoott Graatland, .Ihr. 1 lilv.

Timmermans, II. P. A'dam
Frager, Dr. M. Furth-Bcicren
Klaasscns, J I. Groningen
Jouwersma-Piekart, Mevr. G. E.

Amsterdam
Boseh, G. .1. A'dam
v. Pompér, \V. A'dam
Abrahamson, F. P. Bussum
Revdon, .1. Altona-Elbe
Bolomey, F. G. E. Heemstede
Lindheimer, F. A'dam
M. Vles-v. I [amburg, R'dam
N. de Salis Fr. Bern
A. de Vogel, Groningen

PENSION BELLA-STELLA
fam. Trouw, Amsterdam 3
tam. II. van Es, Heemstede 2

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

Kingma, fam. Drs. Bandocng
Luber, tam. Twcllo
Komijn, tam. Ds. Apeldoorn

PENSION FABER
tam. Ilecmsbergcn, Bussum 2

PENSION FAVAUGE
fam. J. Montcrzinos, A'dam 4
Herr & Frau E. Birnbaum

Frankf. a Main. 2
Sal. Asschcr, A'dam 1

Heer & Mevr. Loopuit A'dam 2
fam. v.d. Sluys, A'dam 3
Heer & Mevr. Cohcn, Hengelo 2
Heer en Mevr. A. Dooseman 2
Ch. Polak, A'dam 1

v. Son, Amsterdam. 1

HOTEL GROOT BADHUIS

P-T .
^' -^

Abbcloos, P.

Albcrs, T. W.
Brink, K. J. v.d.
Brink, K. J. v.d.

Crokhaert, P.

Cohen, H. I.

Gohcn—Hendriks, H.
Freundlich, I.

Gros, \V. la

Groenendijk
Huitmann, .1. L. E.
Koeppel, W.
Kreuzhauzci-, A
Lennep, A. v.

Lambclins, L.
Lcon, fam.
Lotsy
Mastenberg, W.
Niewenhuis, J. K
Op ten Noort, J.

d'Olicvier, W. H.

GRAND HOTEL
Horst, J

Hertzbergers, Mevr.
Lier, H. J. E.
Lichtensteijn, Mevr.
Mcrtcns, W.
Probsteins, fam.
Rabbie, J.

PENSION KERK-OERLE
fam. Beckers, A'dam 7

fam. v.d. Werff, A'dam 3

fam. Schuizing, Utrecht 2

PENSION C. KEUR
fam. H. Esscd, Amsterdam 4

fam. D. Dragt, A'dam. - 2

Dames Hoekstra, Leeuwarden 2

fam. Brcdschncydcr, R'dam 5

PENSION MARINA.

MONOPOLE - Stationspi. - Zandvoort

De Dancing bij Uitnemendheid

lam. Zweyptenning, Zandv.
tam. v.d. Water, Aerdenhout
tam. \V. Woud, Bussum
iam. .1. Stam, A'd un
tam. M. N. Roos, A'dam
Mevr. Rcpko, A'dam
tam. Landshctt, Berlijn

Mr. i lenkel, A'dam
tam. G. kwantes, A'dam
Frau Elis 1 ielkuitels, Dusseld.
fam. .1. A. Kiel, A'dam
Mr. .1. Galon, Amersfoort
Mr. Kcesing, Amsterdam
Mad. Le Duc, Paris
Dames .1. Brouwer, Dokkum

HOTEL L'OCEAN.
C.G.Lutsey, \\ hitehurch(Eng.)

PENSION PAULA.
Dr. \\ oltt, Berlijn

Limbach, Haarlem

PENSION L. STREEP
fam. de Zwarte, A'dam
tam. Drukker, A'dam
Me\ r. Goudeket, A'dam
fam. B. Slager, A'dam
fam. J. v.d. Molen, A'dam
Mevr. R. Lessing, A'dam
fam. Godschalk A'dam

Alewijn, A. Kostverl.str. 4
Asscher, ,T. Favaugc 25 5
Asschcr, S. Favauge 25 1

Altenaar, .1. C. Gerkestr. 15r 4
Arkenbout, D. A. Brugstr. 8 1

Akerboom, C. J. KostvcrI. 58 3

Albertus, P. Jan Stccnstr. 9a 1

B
Benjamin, S. Paulus Loot 54 5

Berge, T. v.d. Trompstr. 15 1

Broeders Kors, P. Trompstr. 15 1

Bie/e, P. J. Favauge 20 1

Bouman, J. Schoolstr. 5 1

Chijs, P. v.d. Zccstr 8r

Coerant. L J. Parallelweg 51

Cohen, .1. Favauge 25
Crevcld, W. v. Barnaart 14

Cohen, R. ITaltestr. 18a

D
Doggen, K. v. Spcykstr. 17a
Dronkers, B. Haarl.str. 20
Dukkcr. W. v. Spcykstr. 13

Dricsscn, A. H. 1'Amistr. 9

Diamont, R. ITaltestr. 18a

Duco, H. Hoogewcg 78

Dusseldorp, P. I loogeweg

E
Ettehovcn, E. Zccstr. 39
Esscr, H. C. v. Willemstr. 17

Essinger, K. Kostver? str. 20

Eiscnmar, E Barna.irt 1

Eislem, N. Dr. Gerkestr. 20z

Reis- en Passage Bureau
P, L, DE VRIES

Zandvoort - Strandweg 4
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart Mij.

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

fam. Albcrt, A'dam
fam. Bonnet, R'dam
tam. Stern, A'dam

Zomer- en Winter-
verblijf.

tam. Meier, A'dam 3

Van Gelderen, Groningen 3

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. G. Mynarcnds, A'dam 2

fam. Dr. Immink, Zaandam o
Mevr. Carsten, A'dam 1

fam. Burmcistcr, A'dam 2

Mevr. v. Vloten, Aerdenhout 1

PENSION DE UITKIJK
Mr. J.Bicrenbroodspot, A'dam 4
Mr. Martin Muller, A'dam 2

Dr. L. Hc\crmans, A'dam 2

Jhr. L. Roéll, A'dam 2

PENSION VERDOONER
S. Ströder 1

Mari Kówcr 1

PENSION WEST-END

XiiSS S*

Mevr. Dijkstra
fam. Anspach
fam. Bosman
Mevr. v.d. Vliet

DRUKKER IJ

GERTENBACH
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

HET VOORDEELIGST ADRES
voor Uw GROENTEN-, AARDAPPELEN
en FRUIT is = =

Duinweg 27 - Telef- 514 ~ E. de Mes

Fontein, I. A. Barnaart 2 8

Fritsch, J. W. Stationspi. 3 3

Fokke, L Kostverlsti. 80a V.

Fisscher, H. J- Gerkestr. 15b 3

Funke, G. Gerkestr. 11 1

Goudeket, N. Stationsstr. 18a 1

Groot, J. de Parallelweg 32 4

Gosschalk, E. Kinsbcrgenstr.7 4
Grünzwcig, Bredrodestr. 180 4

H
Halm, E. Barnaart 2 3

Hartlcib tam. Bilderdijkstr. 14 3

Hattink J. W. Brederodestr.12 5

Heijmering, J. Marnixstr. 15 5

Hoomcrs, F. Stationspi. 17 2

Hckkcrs, M. Stationspi. 17 1

Jonge, E. de Parallelweg 19 3

Jansen, B. Haltestraat 70 1

Jacobson, R. Oosterp.str. 6 1

Joose Nieland J.W. Hoogew.78 1

Jubels, W. Spoorstr. 15 4

Jansen, fam. J. Snijerpl. 4

.1

Zomergasten: van

Zandvoort

Het adres voor Uw le Kwal.

RUND-, KALFS-, en

VARKENSVLEESCH
en FIJNE VLEESCHWAREN

— is —

Vleeschhouwe rij

A. Molenaar
SCHOOLSTRAAT 3

TELEFOON 534

K
Kooimans, ,T. C. Spcykstr. 11a 4
Kramer, A. Zeestraat 22 3
Kool, I. Stationsstr. 13r 2
Koggink, F. Trompstr. 15 3

Klijn, I-I. L. Haltestr. 9 1

Klijn. D. Haltestr. 9 1

Kaffé, P. Haltestr. 9 3
KIcet, M. v. Stationspi. 17 2

Leijen, P. Parallelweg 13b
Limbach, J. Favaugc 29
Luydcrduijn, Gerkestr. 57r.
Leycns, L. Favaugc 25

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein — Tel. 142

Dagelijks geopend van 9.30—12

van 1.30—5 uur.
Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.

HAAK EIM BREI

met WOL uit „DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4 hoek WILLEIVISTRAAT

Sterk en Goedkoop. Patronen voorradig.

M
Makker, S. P Smitstr. 12
Maassen, W Engelb.str. 14
Moviak, fam. Kngelb.str. 14
Meyer, S. Zeestr 62
Meyer-Sander, Trompstr.

Spcycr, M. Zccstr. 5 1

Soldbaum, E. Spcykstr. 24 5
Scljc, Favaugc 31 3
Schalker, S. .1. Zandvlaan 37 1

Slap, S. Mezgerstr. 120 5

BLOEMENMAGAZIJN „ERICA"
C. G. A. CASSEE Haltestraat 1 Telefoon 200

Monasch, G. Favaugc 1-3 2
Modderman, Trompstr. 15 5
Mossel, J. Zccstr. 19 3
Malincns, H. J. Barnaart 5 2
Meijer, M. Barnaart 5 3
Minnen, Wed. Gr. Krocht 23 3
Meijer, O. Bred.str. 84 5
Meijer, fam. Bol. Barnaart 3 2

Strauchmann, fam. Fav. 15 2
Salomons, A. Favaugc 6 6
Santberg, freule Favauge 7 3
Simons, H. Mezgerstr, 49 3
Smit, P. Kostverl.str. 67a 6
Schuier, J. Mezgerstr. 69 1

Taxi en Luxe Auto-verhuur
Ruime stalling desgewenscht met onderhoud

GARAGE STATIONSPLEIN ~ TeL 340
Meijer, J. .1. Bred.str. 45a
Mainz FI Bredstr. 45a
Maas, .1. L. Hooöeweq 62
Moser, M. H. Hoogewcg 78
Montezinos, J. Favaugc 25
Mogcndorff, I en J. Fav. 25
Meijer, M. Mezgerstr. 37
Mattusing, J. Marisstr. 8
Merwijn, A Kostverl.str 58
Mosc^witcr, A. Kinsb si.r. 3

Schamscn, A. Boul de Fav. 39 1

Swcerman v. Bork. Brcd.str.74 2
Sandhclm, A. Barnaart 15 3
Smit, P. Kostverl.str. 76a 6
Schonbermer, W. Ostadcstr. 7 7
Schmitz, J. C. L. Haltestr. 5 2
Schielt, J. Bred.str. 41 7
Spaans, T. Zomers Buiten 3

n en Limonades KEMPINSKI

JXNIJHUSS-Groote Krocht 32 Tel. 370

N
Noort, C. v. Metzgerstr. 69 2
Nachbahr, W. O. G. Katestr.18 5
Nagel smit, A. Metzgerstr. 92 4
Niekerk, A. v. Zeestr. 39 3
Nooy fam. Zeestr 43 2
Ncver, Frau F. Gerkestr. 23 1

Neuiéglitc, A. Haltestr. 70 1

Nordt, C. Kostverlstr. 58 2
Nijhuis, A. Zeestr. 18 5
Nottelman, fam. Parallclw. 63 3

Sanders, M. Zeestraat 8r 1

Strop, C. J. Gexkcstr. 34z 2
Schendtstok, P.J. Breder.str.49 5
Schrenders, H. T. Trompstr.15 1

T
Tol, B. v. Brederodcstr. 9 4
Terpstra, K. J. Kostv.str. 62 2
Termenter, J. F. Stationspi. 17 3

V. ROSSEM'S

O
Oppenheimcr, Favauge 25 1

Oven, A. v. Engelb.str. 14 3

Otto, A. Engelb.str. 14 1

Ommen, Mevr. S. Engelbstr.40 3

Pimentel, L. Kostverl.str. 76 6

Pijtersen, L. Trompstr. 15 1

Praag, Mevr. Jan v. Duinstr. 1

Pelzer, J. F. Mezgerstraat 46 2

Polak, C. Favauge 25 1

Peters, C. F. Kinsbergenstr. 1 2

Pool, Mevr. E. Favauge 13 1

Pont, B. Groot Krocht 20b 3

Philippo. A. M. Marisstr. 10 6

Posthumus, J. H. Iiaarlstr. 17 1

Pronk, J. G. J. v. Ostadcstr. 7 3

Pietcrs, Mevr. A. Bredcrstr.35 1

Palstra, H. Koninginnw. 43 5

Pentzen, Mevr v, Schoolstr. 13 3

Praag, fam Van. Schoolstr. 13 3

Peitberger, Mevr. Brederstr. 1 7

Pfeüffcr-Vermeulcn, Zvl. 19 6

Polak, J. Kostverl.str. 24 4

R
Roclofsen, L. Kcstverl.str.62 3

Rcijgwart, D. C. Brugstr. 12 4
Rinscs, G. Hoogewcg 16 3

Ruijneman, D. K.Krocht 3 2

Rcichcrman, G. Trompstr. 15 1

Ruvtcr, P. de Stationspi. 17 1

S
Sluiitcr, A. H. Haltestr. 9 1

Sandijk, J. v. Schoolstr. 5 1

Smorcnburg, S. Hoogewcg 78 1

V
Vonk, J. Brederodstr. 24 3
Vlier, A. v.d. Schoolstr. 5 2
Volters, F. Schoolstr. 5 1
Vellekoop, F. J. Gr. Krocht 11 1

W
Wcntzcl, F. Parallelweg 32 2
Wolff, Max Dr. Favauge 29 2
Wasserman, O. G. Jn. 'St.str. 6 4
Wendriks, A. G. Haltestr. 9 1

Wehren, A. E. J. Marisstr. 45 4
Wensch, A. H. M. Bred.str. 13 4
Wesselius, L. H Bred.str. 13 1

Waalewijn, C. F. Mezgerstr.34 4
Wolthuis, N. Bilderdijkstr. 18 2
Weening, J. Bred.str. 58 3
Wijman de Vries, Zeestr. 71 6
Wijnschenk,H. Kostverl.str.78 10
Wijnarcnds, G. Favauge 41 2
Wijngaard, E. Zeestr. 14 3
Wieringa, W. Zuiderstr. 17 4
Welling, .T. Favauge 13 2
Wctthocve, Koningstr. 69 4
Wcinstock. J. Koningstr. 19 4
Workum, J. Gr. Krocht 19 6
Wolf, S. P. Bilderdijkstr. 4 5
Wijngaarden, C.W. Favaugc 15 1

Ijsvogel. L. Tramstr. 7

Zalingcn v. Schoolstr. 13 3

Zilvald, Mev. Jasso W.Parkstr. 7
Zinger, B. en II. Gerkestr. 20b 2
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Orgaan der üemeente Zandvoort - OFFICIEEL E BAD CO TJ KANT met Badgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50
buiten Zandvoort, ,pcr jaar „ 3.50
Afzonderlijke nummers „0.10

Uitgave Gertenfoach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ./ 1.85 elke regel meer ./' 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededeclingcn op de eerste pagina, p. regel J 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

V.V.V. WEEK TE ROTTERDAM.

Eind Juni begin Juli wordt in Rotterdam een V.V.V.
week georganiseerd.

Misschien zegt een van onze lezeressen of lezers:
Bepaal je tot Zandvoort, want wat voor belang heb-
ben wij, Zandvoort dan, bij Rotterdam?
We hadden als eerste gedachte een heel andere.
In de eerste plaats al dat: V.V.V. Weck.
We hebben meermalen een vergadering van Yle

V.V.V. van Zandvoort meegemaakt.
We hebben daar heel veel mooie en grootc en dure

plannen hooren bespreken en ook zien ondernemen.
Helaas, de goede verwachtingen, gebouwd op het

groote vertrouwen, ze werden bijna altijd en zonder
uitzondering teleurstellingen.

Bij de laatste besprekingen op V.V.V. hoorden we,
dat de groote teleurstelling van het Openlucht Thea-
ter zoo'n depressie had veroorzaakt, dat niets meer
ondernomen zou worden, wat groote uitgaven zou ver-

gen.
Bovendien: Er was geen geld.

Daarom trok het Rotterdamsche programma van
deze V.V.V. Week onze aandacht.
Tien dagen lang een programma, dat de vreemdelin-

gen naar de Maasstad zal trekken.
Dat zal geld kosten en de Zandvoortsche V.V.V.

heeft immers weinig cassa, dus voor Zandvoort onmo-
gelijk.

Toch niet, zoo wij bescheiden meenen.
Want het Rotterdamsche programma vermeldt: con-

certen van plaatselijke vereenigingen, zang en muziek.
Gymn'astiek en wedstrijden van turn-, voetbal-, boks-

roei- en zeilwedstrijden.
Demonstratie van de Rotterdamsche Turnkring.
Zwemwedstrijden.
Draverijen en wielerwedstrijden.
Folkloristische feesten met gezelschappen uit alle

deelen van het land.
Tentoonstellingen.
Verschillende Middenstandsvereenigingen organi-

seeren reclameoptochten, een winkelweek en etalage-

wedstrijden.
Verschillende instellingen geven in deze V.V.V.

Week toegang tot gereduceerde prijs.

Zoo b.v. de K.L.M, voor vluchten boven de stad, de

Rotterdamsche Diergaarde, Het Witte Huis.

Verder wordt industrie voor het publiek ter bezich-

tiging gesteld b.v. De Hcinekens Brouwerij, die van
d'Oranjeboom, de fabrieken van Jamin enz.

De Rotterdamsche Lloyd stelt de Sibajak ter bezich-

tiging.

HELDEN-VEREERING.
Men heeft laatst kunnen lezen van een kleine Rus-

sische „heldin", een meisje van omstreeks 13 jaar,

Dochtertje van een Russische boerin, had zij haar moe-
der verraden aan de „bevoegde" autoriteiten, wegens
ontduiking van oogst-voorschriften. Het meisje meende
het belang van de Russische staat te moeten stellen

boven de moederliefde, en wetende, dat haar moeder
een zeer zware straf te wachten stond, indien het mis-

drijf bekend werd, heelt zij niet geaarzeld, en haar
„kinderlijke" verraad-briefje geschreven.
Deze handelwijze is in de Russische Pers ruchtbaar

gemaakt, en het kind als voorbeeld gesteld aan hen,
'— en hier worden zonder twijfel ouderen mee bedoeld,

die, wetende dat er strafbare feiten gepleegd worden,
deze verzuimen aan te geven. Het meisje wordt thans
als „heldin" vereerd!
Nu is het ons er allerminst om te doen, aan te spo-

ren tot sabotage van de wetten des Iands. Deze wor-
den gemaakt om het staats-apparaat naar behooren te

doen functionecren, en moeten dus nageleefd worden.
Men kan het oneens zijn met de wetten, ot bepalingen
daaruit, maar dat impliceert geenszins, dat men de na-

leving ervan mag belemmeren of tegenwerken. En wan-
neer men, dit toch doende, in aanraking komt met den
strafrechter, is dit aan zich zelf te wijten, een verde-

diging, gegrond op persoonlijke inzichten van onaan-
vaardbaarheid der wetten, zal dan ook geen enkel ef-

fect sorteeren.
Echter, bewondering kunnen wij voor het Russische

meisje niet hebben, en een heldin noemen wij haar
zeker niet. Dit gaat naar onze smaak te ver. Wij stel-

len aan het begrip held(in) heel andere eischen.

Een heldin noemen wij de jonge Roermondsche, die

eenigc jaren geleden met gevaar voor eigen leven eeni-

ge kleine kinderen uit een brandend huis redde, en la-

ter verklaarde: dat zij het heel gewoon wond. Want,
zoo zeide zij, als ik in dat huis geweest was, had men
mij er immers ook uitgehaald?
Helden vinden wij in de kustplaatsen. Dat zijn die

eenvoudige mannen, altijd klaar staande in gevallen

van nood, als de zee aanstalten maakt, haar prooi op
te eischen. Dan wordt de reddingsboot bemand, spon-

taan, door hen, die de gevaren 'tarten, om medemen-
schen van den dood te redden.
Wij waren er getuige van, hoe, bij de reddingspogin-

gen van de bemanning der gestrande „Salento" de boot
omsloeg, en een lid van de bemanning het leven er bij

inschoot.
Eenige uren later waren verschillende der redders,

hoewel met verbonden wonden des morgens bekomen,

Verschillende buurtvercenigingen verzorgen de feest-

versiering van de hoofdwijken.
De schepen op stroom en in de havens sluiten daar-

bij aan.
Waarom we dat alles opsommen?
Wel, we meenen, dat Zandvoort heel, heel veel heeft

om op meer of minder uitgebreide wijze in de onder-
deden, het Rotterdamsche voorbeeld na te volgen.
We hebben tal van vereenigingen, die wat prestaties

betreft, zich met het beste kunnen meten.
Wc hebben een V.V.V., die actief genoeg is.

Zou nu al dat afzonderlijke niet eens vcreenigd kun-
nen worden tot een groot en grootsch geheel?
Zouden alle kleine belangetjes en persoonlijke ding-

sigheicljcs nu niet eens vergeten kunnen worden om
zoo te komen tot een V.V.V. Weck in het seizoen?
Een V.V.V. Week,.die een gebeurtenis, een feit, een

mijlpaal zou zijn in het scizocnlcven?
En die een grondslag zou kunnen worden voor het

Zandvoortsche dorpsleven daarna, door een beter el-

kaar begrijpen, beter elkaar waardeere», beter elkaar

verstaan?
Zou zoo iets te mooi voor Zandvoort zijn?

Wij voor ons durven te zeggen: Zoo kan het 1
.

EEN WOORD VAN H.M. DE KONINGIN.

„Nog geheel vervuld van het verlies, dat het Neder-
landsche Volk zoowel in het moederland als in de
Overzeesche Gewesten geleden heeft door het overlij-

den van de Koningin-Moeder, geven de Koningin en de
Prinses Zich ten volle rekenschap van de plaats, welke
de Koningin-Moeder in het leven en in het hart van
ontelbaar velen heeft in genomen en beseffen het groo-

te gemis, dat Haar ontslapen voor die velen bctcekent.

De Koningin wenscht daarom, in dezen bijgestaan

door de Prinses, geheel in den geest van de Koningin-
Moeder al datgene te doen, wat Haar beschikbare tijd

en krachten zullen toelaten, ten einde aan allen, voor
wie de Koningin-Moeder Haar medeleven en warme
belangstelling betoond heeft, dit gemis zooveel in Haar
vermogen ligt, te vergoeden". - - -

-

In aansluiting met het bovenstaande kan gemeld wor-
den, dat Hare Maiesteit reeds, wat de Stichtingen

„Oranje Nassau's Oord" en ,, Koningin Emma Jubi-

leum Fonds" betreft geheel de plaats van Haar Moeder
treedt, terwijl ook het werk van de Commissie van
Weldadigheid van Koningin Emma te Baarn en te

Soest wordt voortgezet.
De Koningin heeft Prinses Juliana verzocht, en be-

reid gevonden, de leiding hiervan op Zich te nemen,
binnen de grenzen en langs cle lijnen die de Koningin-
Moeder Zich had gesteld.

weer aanwezig, gereed om te gaan, als dit gewenscht
werd.
Dit zijn helden!

Heldhaftigheid mag nimmer leiden tot roekeloos-

heid. Als men zijn leven in de waagschaal stelt voor
persoonlijke roem en, uit zucht tot sensatie, dan is dit

geen heldhaftigheid, vooral nog, als het niet gaat, om
een mensch te redden.
Een brandweerman, die zich waagt in een brandend

huis, wetende dat dit door de bewoners verlaten is,

ot op plaatsen post vat, waar zijn leven gevaar loopt,

is geen held, maar handelt onverantwoordelijk.

De Rotterdamsche jongeman, die, louter uit sensatie-

zucht, van een hooge kraan de Maas inspringt, ver-

dient van niemand anders belangstelling dan van de
politie, die hem over zijn luguber bedrijf dient te corri-

geeren.
Evenmin kunnen wij respect hebben, voor hen, die.

alleen om een „record" op hun naam te hebben, voort-

jakkeren, al of niet in wedstrijden op motors of in

auto's. Wij vinden dit nuteloos en bovendien gevaarlijk

gedoe, wat niet alleen het leven kan kosten van die

race-maniakken, maar ook van anderen.
Eveneens rangschikken wij onder deze categorie, de

vliegeniers, tuk op persoons-vereering, en trachtende

in minimum tijd een wereld-reis te maken. Leven wij

nog niet snel genoeg? En zijn zonder dit dwaze spel,

de afstanden toch al niet tot niets gereduceerd?
Behoort gij lezer, tot de verdwaasden, die een zekere

„heer" Max Baer als een held vereeren, omdat hij m
een bloedigen bokswedstrijd, een andere „heer" den
Italiaan Camera „knockout" sloeg? En vindt gij het

met ons niet teckenend voor dezen tijd, dat nochtans
duizenden den overwinnaar een ovatie brachten, en

hem als nationale held verecren?

Hiertegenover stellen wij het werk der geleerden. Zij

werken en experimentecren in hun laboratoria, om de

middelen te ontdekken, welke als bestrijding kunnen
dienen voor ziekten, waan oor tot nu toe geen kruid

gewassen is.

Wij denken aan een Professor Curie, die zijn leven

gegeven heeft voor het heil der menschheid. Wij den-

ken aan zooveel ongenoemde, stille werkers, wars van
openbaar huldebetoon. Zij gaan liefst vergeten door de

wereld, maar stellen al hun werkkracht, gepaard aan

hun groote kennis en verstand, in dienst van diezelfde

wereld.
Dat zijn de helden, voor wie nimmer een fanfare

klonk, waarvoor nimmer een ccrcwacht ter begroeting

aanwezig was, waarvoor nooit bij hun bezoek aan de

een ot andere stad bijzonder verkeersmaatregelen ge-

RAADS-VERGADERINtt
Donderdagavond om hall acht werd ten Raadhuize

een openbare \ergadering \\\n tic Raad öc/cr gemeente
gehouden.

Alle leden waren aanwezig.

Ingekomen stukken.
Verkoop Plan Noord.

Door Ged. Staten is het raadsbesluit goedgekeurd,
waarbij besloten is tot aankoop van de Pereeelen De
Genestetstraat 9 en 11 en Ilclmerstraat 10 tot dekking
van de daarop verstrekte hypotheek.

Boulevard Paulus Loot.
Door Ged. Staten is het raadsbesluit goedgekeurd,

waarbij besloten werd tot aankoop van grond aan de
Boulevard Paulus Loot ter verbetering van de toegangs-
weg naar die boulevard op de hoek bij Seinpost.

Wisselbeker Schermwedstrijd.
Door de llaarl. Schcrmclub is een dankbetuiging aan

het Gemeentebestuur gezonden voor de schenking van
een zilveren wisselbeker. Deze beker werd geschonken
voor de nationale schermwedstrijden ,die 7 en 8 Juli a.s

in Noorderbad worden gehouden.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
Door de Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon is

aan de raad het Jaarverslag 1933 aangeboden.
De Comm. van Onderwijs en Sociale Zaken teekent

daarbij aan, dat dit verslag uitvoeriger is clan het vorige
jaarverslag.
Toch wenscht deze Commissie een meer gedetail-

leerde opgave van de uitgaven. In onderdcelen, niet in
hoofdsom.
Ook zou de Commissie gaarne gespecificeerd zien,

welke kosten der Zickenhuisverpleging voor rekening
van O.H. zijn gekomen en welke ten laste van de Ge-
meente.
De heer Van Rijnbcrk heeft naar aanleiding van de

gegeven cijfers een berekening willen maken. De uit-

_ komst was niet kloppend te krijgen. Hij verzoekt een
volgende maal meer gedetailleerde cijfers.

Werkverschaffing Eibergen.
De heer E. van Soolingen heett zich met een schrij-

ven tot de raad gewend, waarin hij ook namens andere
te Eibergen in rijkswcrkverschalfing arbeidende Zand-
voortsche werkloozcn verzoekt, een toeslag op het daar
verdiende loon.
Het blijkt namelijk, dat bij het werk in het kamp

Luttikholt geen trainingsgeld en geen toeslag wordt
verleend.
Daardoor is het onmogelijk een bedrag te verdienen,

nomen dienden te worden. Zij glimlachen, als zij lezen,
hoe de politie, bereden en onbercden, ruim baan moest
maken voor de auto van een „geliefde" filmheld of
heldin, en zeggen: Heer vergeef het hun, zij weten niet
wat zij doen.

Is er feitelijk iets nieuws onder de zon? Zijn we in
dit opzicht verder dan 1000 jaar geleden, toen het volk
zoet gehouden werd met brood en spelen?
Vraag eens aan de jeugd, hoe de naam was van den

Marconist der „Titanic", die tot het laatst op zijn post
bleef, en met het schip ten onder ging, zijn S.O.S. het
luchtruim inslingerde?
Maar vraag haar ook eens, wie de winnende goal in

negenticnhonderd-en-zooveel scoorde tegen Engeland,
of België, ot Duitschland.

Uit het antwoord zal U waarschijnlijk blijken, wat
het criterium is voor hclden-vcreering.

Mussolini zeidc nog kort geleden, dat het Moeder-
schap voor de vrouw op een lijn gesteld moet worden
met den oorlog voor den man.

En in die mecning blijkt Mussolini nog steeds niet
alleen te staan. Er zijn helaas nog te veel menschen (de
meesten zijn natuurlijk „thuisblijvers") die het schoon
vinden, op het veld van eer de hcldendood te sterven.
Vraagt U eens aan hen, de oorlogslachtoffers, hoe

„schoon" die hcldendood is.

Op mijlen afstand van het front uitecngcschcurd te

worden door een granaat, zonder „de vijand" zelfs ge-

zien te hebben, ot „gegast" te worden door een genie-
pig neerkomende bom, ot bi] duizenden neergemaaid
te worden door mitraillcurkogcls, ot in het spervuur
der granaten.
En informeert U eens, met hoeveel „heldenmoed"

de bctreurenswaardigen de slachting ingedreven wer-
den. Kent gij heldenmoed toe aan de bemanning van
een duikboot, die onder water de vernielende torpedo's
afzendt op oorlogsschepen, ot aan de oppen lakte wcer-
looze vracht- en pasagierssehepen, met ot zonder be-
manning, naar den kelder zendt?

Is er iets heldhattigs in den modernen oorlog ter zee,

waar de zwaar bewapende drijvende vestingen, krui-

sers ot slagschepen genoemd, elkaar op dui/ende me-
ters afstand in brand schieten, en de bemanning dier

schepen een. helledood doet stenen?
Kwam het zoover met ons. dit een ..schoone" dood

te noemen, een hcldendood ?

Neen, duizendmaal neen! Onze heldenvereering be-

treft de bestrijders van oorlog en oorlog-waanzin, de
bestrijders der bewapening en der bcwapeningsindus-
tric. Wij verceren cle vechters als helden, die hun strijd-

krachten in dienst gesteld hebben van den vrede!
(Nadruk verboden).
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dat anders bi] de Steun wordt verkregen.
Zoo moest de laatste maal geleend worden bij Maat-

schappelijk Hulpbetoon om dit te kort aan te vullen.
De heer Van der Moolcn wijst er op, dat Van Soo-

lingen .niet alleen voor ziehzeh spreekt, maar ook voor
anderen.
Wethouder Slepers deelt mede, dat de Gemeente

verplicht is, zes mensehen uit te zenden. Daar er stuk
werk geleverd moet worden, kan de Gemeente «een
invloed uitoefenen.

In de volgende vergadering zullen B. en \V. advies
uitbrengen.

Bloemententoonstelling.
De Verccniging Flora zal een nationale Bloemcntcn-

toonstelling houden van 16—23 Juli a.s. Aangevraagd
wordt aan het Gemeentebestuur, om voor het orga-
nisceren van deze tentoonstelling de beschikking te
verkrijgen over het gemeentelijk terrein aan de Heere-
straat.

Wordt met algemeenc stemmen goedgekeurd.

Beperking Ventverguningen.
In samenwerking hebben Hanze en Zandvoortsche

Handelsverccniging een adres aan het 'Gemeentebe-
stuur gericht, waardoor een door hen gewenschte be-
perking van het venten wordt bepleit.

Thans is het venten bandeloos. Een beperking zal

bonafide venters en winkeliers beschermen, terwijl het
publiek gevrijwaard zal worden tegen bedrog, zooais
dat nu zoo vaak voorkomt.

In de seizoentijd biedt Zandvoort een bij uitstek ge-

schikt terrein voor de losse venters.
Andere gemeenten, van gelijke geaardheid als Zand-

voort, zijn reeds in het maken van beperkende bepa-
lingen tegen het losse venten voorgegaan.
Door de losse venters wordt vooral schade toege-

bracht aan de kleine winkelier, die toch met geen klein

bedrag belast is, om bij te dragen in de gemeentelijke
huishouding.
En Hanze en Zandvoortsche Handels Verccniging

zijn niet voor een ventverbod.
Wel is de bedoeling van het adres het venten te be-

perken.
Gevraagd wordt aan het gemeentebestuur voor het

verleenen van een ventvergunning een bedrag van
ƒ 0.25 per dag te vragen.
Men hoopt daardoor te voorkomen, dat venters bij

marktovervloed de ingeslagen opruimingen hier uit-

venten tot schade van Zandvoortsche leveranciers, die

verplicht waren hun voorraad aan te vullen tegen vol-

le marktprijs.
Het verplichtend stellen van liet bezitten van een

ventvergunning zal volgens adressanten niet slaan op
Zandvoortsche venters of op hen, die hier aanbiedin-
gen komen plaatsen bij de winkeliers.

De heer Paap wenscht een spoedige behandeling.
De Voorzitter wijst er op, dat hoeveel spoed men

ook betracht, dit jaar toch geen practisch resultaat

meer bereikt zal worden.
B. en W. zullen in een volgende vergadering advies

uitbrengen.

Zonnebaden en Badcostume.
De heeren Slcgers en Vader hebben als raadsleden

aan de raad een adres gericht, waarin zij verzoeken
zulke bepalingen bij verordening vast te leggen, dat

het zich bevinden op een voor het publiek toeganke-

lijke plaats, de openbare weg of het strand, onmogelijk

zal worden zonder overtreding te begaan.
In het openbaar wenschen zij het badcostuum be-

dekt te zien door sluitende badjas of badmantel of

kleedingstuk, dat daarmede gelijk gesteld kan worden.
Zij vinden deze maatregel noodig, om de ontaar-

ding van het publiek tegen te gaan, dat zich te buiten

gaat aan ontkleeding.
Verder vragen adressanten de gemengde zonneba-

den te verbieden en het zonnebadterrein zoodanig van
het voor publiek toegankelijke plaatsen afgesloten te

houden, dat de zonnebadterreinncn niet voor het pu-

bliek zichtbaar zijn.

Dan wordt nog een beperking van het kampceren
gevraagd en wel in die geest, dat geen kampeerders
op het strand zullen mogen vertoeven buiten de ge-

meentelijke kampeerterreinen. Adressanten wijzen op

de zeer ongewenschte en onhoudbare toestanden, zoo-

ais die zich op het zoogenaamde vrije strand voor
doen.
Ook hier meent de Voorzitter dat voor dit seizoen

geen maatregelen nog te nemen zijn.

Daar de materie elk raadslid bekend is, gelooft Wet-
houder Slegers, dat deze vergadering wel tot behande-
ling kan overgaan.
Een voorstel tot uitstellen wordt aangenomen met

negen stemmen voor en vier tegen.

Bouwplan.
De heer J. ('. Suerink heelt een bouwplan ingediend

voor een perceel aan de Boulevard Paulus Loot.

Driemaal is dit bouwplan reeds afgekeurd.
De afwijzing geschiedde voornamelijk op grond, dat

het ontwerp niet voldeed aan de bepaling van de

Bouwverordening, waarbij de erfpachtafscheiding vast-

gelegd werd.
Hij vraagt aan de raad nader onderzoek en betere
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De heer Van der M ooien wees er op, dat het rapport
gelukkig geen excessen naar voren had gebracht, niet-
tegenstaande de moeilijke materie.

Wethouder Slegers meende, dat men nog niet aan
'het einde van de moeilijkheden was. Dat een nieuwe
classificatie dus nu ook geen nut zou hebben en het
^foeter was, het voorstel van de vijf procents verlaging
van B. en W. te aanvaarden.
De heer Elffcrs wees er op, dat Donderdagmorgen

de laatste stukken pas binnen waren gekomen. Waar
het zoo'n belangrijke zaak gold vraagt hij eerst advies
van B. en W.
De heer Koning wenscht ook de toestand eerst nog

eens nader te bezien en behandeling van het rapport
in de Financicclc Commissie.
Op voorstel van de heer Elffcrs wordt tot aanhou-

den besloten, waarbij de Voorzitter de toezegging doet,
dat over -veertien dagen weer een vergadering gehou-
den zal worden.

Toegevoegde punten.
Zand.

Aan den heer Barnhorn wordt vergunning verleend
een stuk duin af te graven te Bentveld nadat de heer
Elffers op zijn vraag de verzekering heeft ontvangen,
dat geen schade zal worden toegebracht aan de terrei-

nen van de Wood Brookers.

Steunnormen.
Ingekomen was een schrijven van den Minister,

waarbij de steunnormen waren vastgesteld.
Voor 1 Juli moest bericht, of deze normen door de

Raad aanvaard werden.
Ook hier wenschten verschillende leden uitstel, om-

dat de wijzigingen zoo ingrijpend waren.
Daar uitstel echter gevaarlijk kon worden voor de

Rijkssubsidie, werden de voorstellen aanvaard.
B. en W. zullen echter trachten, Zandvoort in een

tioogere klasse geplaatst te .krijgen.

Nationale Woningraad.
Besloten werd de afgevaardigde naar het Congres

van de Nationale Woningraad dat hier gehouden
wordt op Zaterdag a.s. een thee aan te bieden in Zui-
derbad. Aanvang drie uur -vijftien."

Bouwhypotheek.
De gemeente heeft zich aansprakelijk gesteld voor

tweede hypotheek, rente en aflossing daarvan, bij de
bouw van een achttiental woningen en een Winkelhuis
op Plan Noord, waarvoor het Rijk destijds bouwerediet
iieeft verstrekt.
Op 19 Octooer 1930 is slechts eenmaal ƒ 650 betaald.
De totale achterstand bedraagt ƒ 2117.33.

Waar vele aanschrijvingen geen resultaat hebben ge-

had stellen B. en W. de Raad voor, tot verkoop van die

perceelen over te gaan om meerder verlies voor de ge-
meentefinancièn te voorkomen.

Dit punt wordt in besloten vergadering behandeld.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
In de Commissie van de Gemeentelijke Dienst van

Maatschappelijk Hulphetoon is een vacature ontstaan
door het vertrek van den heer Geers.

Volgens advies van de Commissie van M.H. bevelen
B. en W. aan de raad ter benoeming aan: 1. de heer D.
Vader, Kerkstraat 38 en 2. A. Kol, Van Ostadestraat 28

Gekozen wordt de heer Vader.

Bouwverordening.
Door B. en W. wordt voorgesteld in verband met de

vaststelling ~van de rooilijn, die vastgesteld is op 'n af-

stand van 5 M. uit de straat, de straatbrcedte te bren-
gen van 10 M. .op 12 M-
Aangenomen,

Beheersverordening.
In verband met de van regeeringswege voorgeschre-

ven bepalingen moet voor de Bedrijven een Beheers-
verordening worden ingevoerd.
De voorschriften zijn echter nog niet bekend.
'B. en W. stellen daarom de raad voor het uitstel, dat

reeds verleend werd tot 30 Juni 1934 wederom met een
jaar te verlengen tot 30 Juni 1935.

Met algemeene stemmen aangenomen.

Boulevard Paulus Loot.
Doordat de N.V. Noordzeebad Zandvoort de daar-

voor benoodigde gronden aan de gemeente heeft ver-

kocht, kan de toegang naar de Boulevard Paulus Loot
bij Seinpost verbeterd worden.
Ook de heer Van Waveren, die daar een perceel duin

terrein heeft, is bereid de noodige grond voor de ver-

betering van de Boulevard af te staan en wel 64 M2

voor de prijs van ƒ 1.—

.

Aan deze bijzonder goedkoope transactie zijn enkele
voorwaarden verbonden o.a., dat de diepte van de be-

noodigde grond niet meer dan 5 M. zal bedragen, dat

er een parkeergelegenheid voor een wagen zal mogen
blijven en dat de toegang naar het zeebad van het over-

blijvende terrein uit zal blijven bestaan.

Met algemeene stemmen besloten.
Tentenkamp.

Er is een groote toename van het aantal kampeerders
in het tentenkamp aan de Zuid.
Als gevolg daarvan achten B. W. het dringend nood-

zakelijk, dat er enkele noodzakelijke veranderingen ge-

schieden.
Voor uitbreiding van enkele noodzakelijke inrichtin-

_gen vragen B. en W. een crediet aan de raad van ƒ 1100

Met algemeene stemmen aangenomen.

Reclame Vergunningsrecht.

De heer Krabshuis, Groote Krocht alhier, is bij •"'e

raad in beroep gegaan van zijn aanslag in het Vergun-
ningsrecht 1934-'35, waarvan de aanslag is ƒ 112.50.

Gezien het zeer grondige en uitvoerige rapport, door
den schatter uitgebracht over dit verzoek tot gedeel-

telijke ontheffing, stellen B. en W. de raad voor, afwij-

zend op dit verzoek te beslissen.

Ook de pachter van het restaurant van de Kennemer
Golfclub heeft bij de raad beroep ingesteld tegen zijn

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

<Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort
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Dames en Heeren
FLANEL DE GROOTE MODE
Wie bij ons gedurende de maand Juni voor ƒ 20.— be-

steedt, krijgt een flanellen pantalon van ƒ 6, 7, 8 of 9

naar keuze voor ƒ 2.50

HEEREN COSTUUMS ƒ 27.50; 30.—; 32.50; 35.— etc.

FLANELLEN COSTUUMS ƒ 22,50; ƒ 25.— etc

MANTELS ƒ 20.—; 22.50; 25.—; 27.50 etc.

MANTELCOSTUUMS ƒ 25.—; 30.—; 35,

Heeft U stof, -wij maken U prima costuum J 20.—

.

Costuums keeren ƒ 17.50, met geheel nieuwe voering

Costuums persen ƒ 1.— ; bij abonnement ƒ 0.75.

Dames- en Heerenkleermaker H. Lu ij te Jr.
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Tandheelkundig Instituut
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TANDARTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos

trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10— 11 3^ uur
Dinsdagavond van l}4.—*%>% uur
Woensdag tusschen 4— 5 uur
Donderdagavond van 7%— &/{ uur

Zaterdag tusschen 10.—-1 1 3^ uur
Zaterdagmiddag van 2—4 uur

Voor goedkoop en degelijk

Reparatiewerk
aan ALLE UURWERKEN
GOUD- en ZILVERWERK

Alleen;

Reparatie-inr- HL MARTIN
PAKVELDSTRAAT 8—10

Het adres voor uitsluitend 1ste kwal. ^
Rund-, Kalis- en Varkensvieesch §

1 annex Fijne Vleeschwaren
g

9 9
2 Vleeschhouwerij D* Boon $
Q Van Ostadestraat 1 - Tel. 539 9

aanslag, groot ƒ 200, daar hij de schatting te hoog vindt.
Ook dit verzoek wordt vergezeld van oen uitvoerig

rapport dat B. en \Y. aanleiding geeft, do raad te advi-
seeren, afwijzend op dit verzoek te beschikken.
Volgens advies van B. en \V. met algemeene stem-

men besloten.

Melkventen Stille strand.
In de vorige raadsvergadering was hepaald, dat voor

ccn_ventvergunning aan het vrije strand een bedrag van
./' 25 betaald moest worden.

•Bij nader inzien blijkt echter, dat deze vergunning
voor het venten van melk wel te hoog genoemd kan
worden.
Daarom stellen B. en W. de raad voor,, de ventver-

gunning van melk te verlagen van ,/' 25 tot ƒ 10. per sei-
zoen.
Met algemeene stemmen aangenomen.

Begrooting 1933.
B. en \V. bieden de raad een sup. begrooting voor

1933 aan, tot een bedrag van ƒ 201.448,88"' over de ka-
pitaalsdienst en ƒ 44.099,70 over de gewone dienst. De
post onvoorzien wordt daardoor ƒ 23.286,18.
Mot algemeene stemmen goedgekeurd

Zuiderbad.
Aan het Zuiderbad moeten nog eenige veranderingen

en verbeteringen worden aangebracht, waarvan de
noodzakelijkheid in de praktijk gebleken is.

Reeds was door de raad daarvoor een post toege-
staan.

Gedeputeerde Staten zijn echter van mcening, dat
het beter is. alle veranderingen onder een post te bren-
gen.
Volgens opgave van den aannemer Van Rijswijk zul-

len deze in totaal ƒ 3796 kosten.
B. en W. stellen de raad voor, deze verbeteringen

door dien aannemer te doen aanbrengen.
Met algemeene stemmen.

Zonder hondjes.
B. en W'. stellen de raad voor te bepalen, dat tot de

strandterreinen van het Zuiderbad geen honden meer
toegelaten zullen worden. Deze dieren geven last en
verontreinigen het terrein.

Met algemeene stemmen.

Regeling Politie.
Bij het nazien van de stukken waren de toelichtende

gegevens omtrent dit punt nog niet in portefeuille aan-
wezig.

Beltvuil.
Daar er veel voorraad is van gezeefd beltvuil, advi-

seert de Commissie van Bijstand der Bedrijven dit ma-
teriaal, dat zoo uitstekend geschikt is voor het verhar-
den van paden, voor particulieren beschikbaar te stel-

len tegen de prijs van ƒ 1.50 per M'!

.

B. en W. hebben dit voorstel overgenomen^pn bij de
raad ingediend.
Met algemeene stemmen.

Bouwplan.
Door de N.V. Bckcstcyn, directeur J. de Haan, Da

Costaplein 3, zullen in Plan Noord cen aantal nieuwe
woningen gebouwd worden.
Begonnen wordt met een vier en twintigtal wonin-

gen aan de Helmcrstraat en Bilderdijkstraat.
Aangevraagd wordt eenige gemeentegrond in kleine

stukjes.
P. W. heeft geen bezwaren.
B. en \V. stellen voor, de gevraagde grond te verkoo-

pen tegen de prijs van ƒ 5 per M~', onder voorbehoud,
dat overdrachtskosten voor den kooper zijn.

Met algemeene stemmen aangenomen.

Schoonheidscommissie.
Bij de aanstelling van den heer Zwiers als aesthe-

tïsch-technische adviseur van deze gemeente werd het
noodig geacht, eenige verandering aan. te brengen in de
Verordening, regelende de werkzaamheden van de
Schoonheidscommissie, vooral nu de geheele verorde-
ning werd herzien.
Tegen een tweetal van deze veranderingen hadden

de leden van de Schoonheidscommissie zulke ernstige

bezwaren, dat ze voor hunne functies bedankten.
Deze commissie werd gevormd door de heeren Fried-

hof, Plate en Posthumus Meycs.
In overleg met de Bond van Ned. Architecten stel-

len zij voor de wijzigingen aldus te lezen, dat op geen
andere wijze afwijkingen van bouwplannen enz. ter

kennis van B. en W. zullen worden gebracht, dan door
advies van de commissie .

Bovendien, dat geen nader adviezen door B. en W.
zullen woren ingewonnen, dan bij de Commissie.

Bijzondere gevallen, waarbij de commissie zelf nader
onderzoek noodig acht, daarbij uitsluitend.

B. en W. achten de bezwaren niet zoo groot, om
daarin niet te bewilligen en wenschen aan cen wei-

gering niet het instituut van de Schoonheids Commissie
op te offeren.
Volgens advies van B. en \V. aangenomen.

Noorderduinweg.
De overgang van de spoorbaan bij de Noorderduin-

weg zal worden verbeterd.

De werken zullen voor rekening van de gemeente
worden uitgevoerd door het spoor, het weggedeelte be-

treffende over de spoorbaan.
Bijkomende werken zal de gemeente voor eigen reke-

ning moeten nemen en ook de zorg voor de verlichting-

Er zal een wachtpost gebouwd worden en een wach-
ter worden aangesteld.
De jaarlijksche vergoeding zal voor de gemeente

ƒ 4853 bedragen, de kosten van verandering aan afsluit-

boomen, verleggen van wissels enz. 8920.

Dit zijn de voorstellen van de directie der H.S.M.
Hierover zal later beslist worden.

Beker Schaakwedstrijd.

Het voornemen bestaat, om in September op ons

J. Jacobson Jr.

Behanger-i j en Stoffeerder ij.
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baddorp een Nationale Schaakwedstrijd te organisee-
ren.

Een verzoek was tot B. en W. gericht, voor die wed-
strijd van gemeentewege een wisselbekcr beschikbaar
te willen stellen.

B. en W. stellen de raad voor, aan dit verzt.ek van
de Zandvoortsche Schaakclub te voldoen en daarvoor
een bedrag van ƒ 45 uit te trekken.
Alüemccnc stemmen goedgekeurd.

Rondvraag.
De heer Paap vraagt naar een soepele toepassing van

de verordening waar het geldt het rijden in verkeerde
richting ot overtreding van het parkeerverbod.
Verder verbetering van de weg in Plan Noord.
De Voorzitter wijst er op, dat in April en Mei steeds

waarschuwend is opgetreden. Borden geven duidelijk

aan, hoc gereden moet worden.
.Wethouder Slegers zegt, dat op de weg in Plan Noord
een proef genomen zal worden met schelpen.
De heer Druif vraagt in welke kwaliteit en met wel-

ke bevoegdheid Wethouder Slcgcrs een onderzoek in-

stelt in het Zuiderbad op Zondag.
Wethouder Slegers meent, dat als hij zich zelf wil

overtuigen, hij dat ook zal doen. Trouwens, spoedig
zal wel door foto's bewezen worden, dat de toestand
veranderd moet worden.
De heer Van Rijnberk vraagt naar aanleiding van

het verzoek van de hecren Slegers en Vader dit jaar
in elk geval nog geen maatregelen te nemen. Hij vreest
dat gasten en bezoekers de gemeente zullen vermij-
den.
De Voorzitter maakt de opmerking, dat fatsoenlijke

menschen heusch geen last zullen ondervinden.
De heer Van der Moolen vestigt de aandacht op het

wegpuin dat langs de Vondelstraat wordt opgestapeld.
De heer Vader vraagt, het Kcrkdwarspad voor rij-

wielen te verbieden. Steeds gebeuren daar ongelukken.
Ook vraagt hij handhaving van die bepaling van de
Verordening, waarbij het venten in sommige straten
verboden is.

Dit wordt door den Voorzitter toegezegd.
De heer Padt brengt een geval van uitsluiting van

den Steun en Werkverschaffing ter sprake. Hij vraagt
verhoor niet alleen van werkgever, maar ook van
werknemer.
Wethouder Molenaar wijst er op, dat de werkgever
de wettelijke verklaring ondertcekend heeft ingele-

verd, terwijl de werknemer geen getuigen heeft. Intus-

schen zijn maatregelen getroffen.
Verder vraagt de heer Padt naar een vaste regeling

van de restitutie bij onderverhuur van gemeentewo-
ningen.
De heer Van der Werff vraagt het zandvrij maken

van toegangswegen naar het strand, wat in werkver-
schaffing zou kunnen gebeuren.
Wethouder Slegers zet uiteen, dat dit niet zoo ge-

makkelijk gaat, als gedacht wordt, daar de regeerings-

voorsehriften het loon regelen.

Op een vraag van den heer Elffers deelt de Voorzit-

ter mee, dat de instructie voor den directeur van het

Zuiderbad gereed is.

Verder vraagt ook de heer Ellffers soepelheid bij

overtreding, wanneer in verkeerde richting gereden
wordt door vreemdelingen.
De heer Groen sluit zich hierbij aan, wat het par-

kceren op straat betreft, wanneer aanstaande gasten

komen huren.
Verder deelt de Voorzitter op een vraag van den

heer Elffers mede, dat de strafmaatregel van de Re-

geering het bedrag dat ingehouden wordt van de rijks-

subsidie over het vorige jaar teruggebracht wordt tot

ƒ 13.000.

Bezwaren tegen verkeersverordening had hij liever

dadelijk ter kennis gebracht voor onderzoek.
Hij wijst ook, op de onheusche wijze van optreden

door het publiek, dat de overtreding begaat.

Daarna gaat de vergadering over in besloten zitting.

V.V.V.
Met heel veel plcizicr voldoen wij aan het verzoek

van de Vereeeniging voor Vreemdelingenverkeer te

Zandvoort om onze lezers mede te dcclen, dat de Vcr-
eeniging op de te Tilburg te houden Nijverheids- en
ïndustrictentoonstelling vertegenwoordigd zal zijn Door
'n jongedame in Zandvoortsche klccdcrdracht zal aan
belanghebbenden de noodigc inlichtingen worden ver-

strekt, terwijl Hotel- en Pensiongidsen, Wandelkaar-
ten, folders, gidsen van Zandvoort op doeltreffende

wijze worden verspreid Het behoeft geen betoog, dat

een dergelijke reclame veel nuttigs voor onze badplaats

zal opleveren.
Tevens geven wij met genoegen kennis dat onze

Burgemeester in het bezit zijnde van een Zandvoort-
sche Bom helft 19e eeuw en een Vuurtorenlcns begin

19e Eeuw welwillend ter beschikking heeft gesteld

voor de stand V.V.V. op deze tentoonstelling.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181
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VISCHHAL

T\ MOLENAAR
HALTESTRAAT 51
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MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
gebied. Inlicthingen kosteloos.
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Dames en Heeren
Laat nu Uw Kleeding voor
de Zomer in de orde maken!

Flanellen Costuums naar maat
vanaf f 30.00

Rokjes naar maat vanaf • f 8.00

Broeken „ „ * • f 9.00

VRAAGT U EENS STALEN 1 1

1

T evens Reparatie- en
- Oppersinrichting

Bewaren van Bontmantels. Tegen
brand en inbraak verzekerd,

J. A. F. ZORN
KERKPLEIN 8 - TELEF. 306

Costumière J. de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

,
GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 1 Juli v.m. 10 uun Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 1 Juli v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 1 Juli v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
cat. Zondag 43. Bediening H.A. en Nabetrachting

n.m. 5 uur: Dezelfde.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 1 Juli v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.
Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-
waarschool. Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 7.30 uur Gezongen H. Mis.

7 uur Lof ter eere van 't H. Hart.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.
Vrijdag 6 Juli Middagdienst 8 uur.
Zaterdag 7 Juli Einde v.d. Sabbath 10.15.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 18 Juni tot en met 23 Juni werden 57

Kuip- en 382 Douchebaden genomen.

GESLAAGD.
Een dezer dagen slaagde onze plaatsgenoot G. J. M.

van Es, Haarlemmerstraat, voor het Propaedeutisch
examen aan de Polytechnische Hoogeschool te Delft.

Post- Telegraaf- en Telefoonkantoor

Het Postkantoor is opengesteld voor:
Werkdagen:

a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor
Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzegels
en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakketpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

e. Postwissel-dïenst - Quitantie-dienst - Postcheque
& Giro-dienst - Rijksverzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belanstingdienst, van 9-19.30

(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—-14 (Zater-
dags niet).

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend (dag en
nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.

Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van
9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetee-

kende stukken en expresse afgeven aan 't loket. 21.25.

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15. _ __

-,a mee met du Mé
Tour i ngcar
Onderneming

Kleine Krocht 5
Telefoon 108
Zandvoort

JSAMBO JüB JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Deze wagens verhuren wij SSSïgËK^ASb
30

.

- HAARLEM f 1—
VOORKOMEN f 0,05

Daarboven, op de eerst' étage, Juist als hij 't woord heeft uitgesproken,

Zit heel 't gezin rondom de disch; Vliegt, met een vreeselijk gekraak,

De schelvisch dampt in dikke mooten, De tram dwars door den muur naar binnen.

Maar — Burgemeester lust geen visch! Au! roept een diender, die is raak!

„Vlcesch wil 'k op tafel! Vleesch! Terstond! Sam wipt, met wclgcmiktcn sprong,

Dit is geen kostjes voor mijn mond!" In 's burgemeesters eetsalon.



Zandvoortsche Courant Tweede Blad Zaterdag 30 Juni 1

HOLLANDIA
TELEFOON 458 - DIR. GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN

Zaterdag 30 tot en met Donderdag 5 Juli - aanvang 8.15 uur

ZES DAGEN ! ! Zes opvoeringen van net schitterende

, filmwerk:

Regie JWILLI FORST

Muziek: FRANS SCHUBERT be-
werkt doop W. Smidt-Gentner.

IVSet m edcwerkirg \er. het:

Weensch Phillisiir.cniscii 0i kf st en t'e imltsmim „VUtm Sangerknaben"

fit de
Deze buitengewoon mooie film, geïnspireerd op de onsterfelijke
muziek van FRANZ SCHUBERT en gedragen door den subliemen
zang van de veelzijdige Hongaarsche WIARTHA EGGERTH, is een

HEUP" Top-Prestatie van de Muzikale film*

De Directie van het REMBRANT-THEATER ontving ongevraagd
de volgende ontboezeming van den populairen dichter CLINGE
DOORENBOS over de film „Leise flehen meine Lieder".

Waarde Directeur van „Rem brandt"
't moet mij even uit de pen
Hoe verrukt en opgetogen
Ik door die film van Schubert ben.
Wat een humor en tragedie,
Wat een spel, zang en muziek
SCHUBERT is opnieuw gaan leven,

Ook voor 't Nederlandsen publiek.
't Is een leerzaam stuk historie

't Is genot voor groot en klein

In elk opzicht een oase
In de nonsens-film=woestijn.

CLINGE DOORENBOS.

Verder een buitengewoon verzorgd bijprogramma*

Toegang voor iederen leeftijd. Entree 40-65-90-110-135 cent, plus belasting

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee
ALS HOOFDNUIVSMER:

met IVmURICE CHEVALIER.

Entree: 15—30—40 cent plus belasting*

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein

PADT GAAT HEEN.

De beslissing is gevallen.

Padt gaat heen.
Dat heteckent voor Zandvoort een verlies.

Laten we, voor we verder gaan e\en zegyen, «.lat \m;

niet behooren tot hen, die met hein in politieke be-
schouwingen, land oi gemeente betrei lende. overeen-
stemmen.
Tenminste, voor zoover politiek ons interesseert.

Vergeet ons deze ontsnapte gemeenzaamheid. Dal al-

leen, in Padt dea menseh zien, die Zandvoort noodig
heett. Men man met een groote geest en daarnaast een
meevoelend hart voor het leed en lijden.

Die, wanneer hij stelling voor ot tegen iets nam, dat
deed op beredeneerde grondslag, na grondig wikken en
wegen.

Die niet lukraak zijn meening sprak ol neerschreel.
Die niet zoo maar on los gerucht \an de: men zegt.

oordeelde ol \ croord>_elde.
Neen, daar had Padt niet het karakter voor, dat hem

zoo \\aarde\ol eigen is als bi]/.onder kenmerkend.
liet was de man, die steeds ten volie zichzelf was.

Die althans trachtte d it steeds te zijn en die, als hij

zag, dat hij gefaald had ot zich vergist, niet schroomde
om lenig te treden na een ridderlijke bekentenis van
het vergissen.
Maar waar Padl niet onberedeneerd zich voor zijn'

doel plaatste, daar heelt tl i 1 in. tic Zandvoortsche pe-

riode — de periode, die we kunnen bcoordeelcn — zich
uiterst zeldzaam voorgedaan

1 let tegendeel hebben wc meermalen gezien.

Welke aanvallen ook werden gericht op hem, als hij

zich voor een zaak interesseerde, hij bleet trouw aan.

zijn. genomen besluit en weerstond de scherpste aan-
vallen met niet minder scherpe critiek.

Toch was dit niet den mensch Padt. Dat was alleen

onder de omstandigheden, omstandigheden Zandvoort
bijzonder eigen.

Neen. In zijn kracht en gaven, zóó zag men Padt
niet. Dat hoorde men ook niet altijd uit zijn gesproken
woord, maar dat voelde men aan, als men soms het ge-

hik mocht hebben hem te ontmoeten, buiten alle ding-
sigheden van. 's werelds ommeloop, buiten de wereld-
activiteit, waarin ook hij, door ambt, beroep en iunc-
ties te midden van geplaatst was.

Zie, in zoo'n zeldzaam moment wist je de kracht
van zijn: Ja, maar is dat nu wel waar?
Of zijn: Zou het werkelijk wel zoo zijn?
Maar bovenal voelde je, in cle enkele woorden dan

in de naar waarheid dorstende geest doorgedrongen,
tlat hij in alles was de man, die bij welke reden ot oor-
zaak ook, steeds zocht naar het motief voor het: Ver-
geef het hun.
Dat groote vertrouwen was in den mensch Padt en

dat sterkte en steunde velen.

Want velen stonden dicht, heel dicht bij hem, voor
velen was hij een richtsnoer, een baken in de woelen-
de donkerte van verduisterde levenszee, al stonden ze
dan ook niet in kringverband om hem.
Naast hem staan deden, velen en juist die velen zul-

len hem het meest missen.
Zijn. krachtige werkijver voor zijn ideaal, zijn zich

geven voor de belangen van Zandvoort, het zal een
ledige plaats achter laten.

Vooral de meer kleinere luiden, de zwakkeren, zul-

len zijn steunende sterkte zich zien ontvallen.
Het zal een verlies zijn, cen verlies voor velen, zoo-

wel van nabij als van. verre.
Maar als men over het egoïstische van eigen gevoe-

len heen is, dan zal men Padt met zijn keuze beslissing

de volle zegening van het besluit wenschen.
Zeker, Zandvoort is een deel van zijn leven gewor-

den, een deel van zijn arbeid, een deel van zijn roe-
pingswerk, zijn taak. Maar dat zal Padt altijd in vrede-
rust met zich mee kunnen dragen.
De boom is niet gegroeid tot volle zomcrlof. De aar

niet gewassen tot rijpheid.

Maar de korrel is gestrooid in de vore van de wel be-
reide bodem in de onverminderde kracht der kiem..
Zandvoort, het heel moeilijke Zandvoort, met haar

wcrcldsche zuigkracht, heeft ook hem gesleurd soms
in het aüedaagsche en ongetwijfeld ook hem daardoor
veel teleurstelling gebracht, veel leed door teleurstel-

ling in menschen.
Daarom zal er wel niet een zijn, die hem niet van

harte gunt, dat daar in Zutfen het andere, het betere
naar zijn gaven tot vollere en mooiere ontplooiing zal

kunnen komen, al dcelen ze dan daarin niet mee.
Tot heil vooral van de kleinen, de nietigen, die door

zijn begeestering zich zelve zullen Ieeren zoeken en
vinden.
Tot zegening vooral van de wankclmoedigcn, die

door de innerlijke gave van de volle overtuigingskracht
het vertrouwen in de menschheid wordt weergegeven,
door de daad van het door hem geopenbaarde Waar-
heidswoord.
Ook in verre afstand, zal hij hier niet vergeten wor-

den.
Dat het hem en de zijnen wel moge gaan tot den

einde.

llillliyiilllllimHIl
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Mevr* Uw adres voor fijne

vleeschwaren is en blijft

£« J. K §ë O 1 TER
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EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, oer ons 8 et

Bloedworst, per ons 8 et

Onze fijne Rookworst, per ons 10 et

Schouderham, per ons Lt et

Kalfs gehakt, per ons 14 et

Kalfs boterhamworst, per ons 12 et

Pekelvleesch van de fa Cohcn, per ons . . 20 et

Verder Leverkaas, Lever, Bcrliner, Gekookte
Ham, Rosbicf, Bacon enz.

Speciale Aanbieding:
Goudschc Kaas, per pond vanaf 29—3;>— 39 et

Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et

Haringsaladc 25 et

Vlecsch salade 30 et

Mavonnaise 35 et



<|> TIJDELIJKE AAMBIEDING:

zoolang de voorraad strekt. Van de iL
oudste Accumulatorenfabriek. ^
Gegarandeerd eerste kwaliteit» T

C2

genieten thans met het mooie
weer van hun

> rijwiel

Waarom Gij nog niet??
Model A: 2 Handremmen f40 —

B: Freewheel en Bandrem f 33*75
C: Torpedo Remnaaf.. f37.75

C. v* Nieuwenhuizen
Pakveldstraat 4 - Zandvoort

is het niet doch een IVIANUFACTUREN-
MAGAZIJN van dezen tijd, zonder luxe
inrichting, dat U heipen zal de zware
crisis te doorstaan.

Wij gaan voort op den ingeslagen weg
U het BESTE tegen abnormaal LAGE
prijzen aan te bieden.

Weder ontvangen groote partij: ZUIVER WOLLEN, MODERNE
BADPAKKEN, STRANDBROEKEIM, POLOHEMDEN VOOR
DAMES, HEEREN en KINDEREN. SKISOKJES in 18 ver-

schillende soorten.

Een greep uit onze prijzen :

Pracht sorteering zware badjassen
moderne dessins, bij ons ƒ 4.98

Wollen dames- en heeren Badpakken „Tweka" „ 2.49

Wollen kinder Badpakken, tweekleurig vanaf „ 0.89

zuiver wollen Strandpantalons, vanaf , 1.98

Zijden heeren Polo Shirts ,, 1.59

Prima Interlock heeren Pantalons en shirts . „ 0.59

Moderne Polo Shirts (ruitjes dessins) alle maten „ 1.49

Kinder Skisokjes, vanaf „ 0.14

Dames Skisokjes, vanaf „ 0,19

Prima Camisoles „ 0,39

Prima Macco dames Directoires „ 0.34

Zware charmeuse dames Directoires . . . . „ 0.69

Prima Macco Kinder directoires, vanaf . . . „ 0.15

Prima charmeuse Onderjurk, mooi applique . „ 1.29

Zware zijden gepl. Onderjurk 1.19

Pracht sorteering dames Kousen, vanaf . . . „ 0.37

Alle kleuren Haarlint, per el , 0.07

Dames Pullovers (leuke modellen) 0.59

Prima Tentlinnen, 140 breed bij ons per el . . „ 0.36

Prima Heeren Sokken, extra zwaar , 0.26

Mooie partij heeren riemen „ 0.13

Pracht sorteering Kinder strandhoeden,
„Waschbaar", vanaf „ 0.69

Japansche Dames en Kinder Parasols . . . . „ 0.36

en verder te veel om op te noemen.

Nergens slaagt U beter en goedkooper.

3 Punten van belang.

't Grootst in sorteering*

't Laagst in prijs»

't Beste in kwaliteit*

ildyitJIöSgBSiCSgg ^PL fwnny
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Amsterdam ZAiMDVOORT Leiden.

ionsplein
TE LEF. 40 DIR. G. KIEFER

Vanaf lieden groote Zaai Dagelijks Geopend

SPECIAAL CABARET PROGRAMMA.

IWANOVA, Dansfantasiën-

JOHN RISCOE* in zijn nieuw repertoir*

MAX VAN KLEEF, SÏLVER STARS
De dansband van dit Seizoen.

Dankbetuiging
Ondcrgeteckende

betuigt zijn hartcHjken
dank, ook namens zijn

\ rouw, voor de schitteren-

de fruit- en bloemenhulde
van buren, vrienden en
kennissen bij haar thuis-

komst van een langdurig
verblijf in Ziekenhuis.

A. DROMMEL Dz.
C. DROMMEL—KEUR.

en Kind.

Zandvoort, 27 Juni 1934,
Kanaalweg 17.

GEVRAAGD: Gem. ka-
mer, 2 of 3 slaapk. en keu-
ken van 27 Juli—13 Aug.
Br. m. prijs bureau P. L.

Vries, Strandweg 4, alhier.

Gemeubileerd te Huur:

bevatt. 2 Kamers en kook-
gelegenheid. Gas en wa-
terleiding aanwezig.
Br. ond. no.21 bur. Zandv.
Courant, Drukkerij Gcr-
tenbach,

Voor
Soiied en concur-
reerend timmerwerk
is Uw adres: H. SCHOL-
TEN, Ten Catestraat 5.

TE KOOP:

Indian cou zijspan
pracht combinatie. Prijs

ƒ 125. Adres: Baan 8.

Goed nieuws
voor Dames over

Elastieken Kousen

Origin. gepatenteerd

Burson-Lastex
Onzichtbaar

Gewicht per paar 70 gram
Prijs per paar . . f 10.—

Naadloos
Onzichtbaar onder d^ dunste
kousen.
Past als Uw huid, rekt in twee
richtingen.
Geeft overal gelijken druk.
Geen maatwerk noodig.
Licht, koel, ventileerend, mas-
seerend.
Absolute verlichting.
Kan, moet zelfs gewasschen
worden.
Voor Dames en Heeren.

Burson-Lastex Kousen

Alleen verkoop voor
Zandvoort

L-BLAAUBOER
Gedipt. Drogist

Maltestr. 46 - Tel. 192
Zandvoort

HOLLANDIA THEATER.
Met gebouw Centraal aan het Stationsplein heeft een
verandering ondergaan, die zeker de aandacht ver-
dient.

De gehecle voorgevel is zoo veranderd, dat we ge-
rust van een verfraaiing van het Stationsplein kunnen
spreken.
De b ui tenindruk is door de moderniseering geheel

in overeenstemming met de zaal gebracht. Wc bedoe-
len, dat nu reeds door de uiterlijke verzorging de aan-
dacht getrokken wordt naar het innerlijke", de pro-
gramma's van het Iiollandia Theater.
Het hoofddeel van de exploitatie zal gevormd wor-

den door de films van de Hollandia Bioscoop.
Een deel van do groote vlakken, die de ramen vorm-

den, is daarvoor gebruikt. De groote reclame daarop
komt goed uit.

Voor de lotoreclame heeft de heer Koper een groote
verbetering laten aanbrengen.
Het bcnedcngedcclte van de ramen is afgesloten door
inspringende vakken, die de geheele glasvlakte be-
dekken.
Op gemakkelijke wijze kunnen nu de foto's en re-

clameplaten gerangschikt worden. Van buiten maakt
het geheel een scricuzen indruk door de waardige toon
van de gehecle reclame, die vooral in een branche als
het bioscoopvak zoo gemakkelijk aanleiding kan geven
tot overdrijving.
Met andere verbeteringen biedt het Hollandia thea-

ter nu een keurig, en fleurige aanblik.
De ontwerper, de heer Geerling, heeft als vakman

hier een mooi stuk werk getoond.

LEISE FLEHEN MEINE LIEDER DURCH DIE
NACHT ZU DIR.

Deze gehecle weck draait elke avond in het Hollan-
dia Theater aan het Stationsplein deze film.
Het brengt in beeld lietdesepisodes uit het leven van

den begaafden concertmeester Franz Schubert.
Als een goede artistenroman is het beginnen een

WTaarheid van het zuiverste gehalte.
Liefde, die boven armoede staat. In deze meester-

film een lietde, die geboren wordt tusschen de panden
in het bezit van een gierigen pandhuisbaas.
Het laat het hoe en het waarom zien van de onvol-

tooide symphonie in B-mineur.
Een onvoltooid lied, een onvoltooide liefde.

Want tusschen de vergeelde bladeren van het manus-
cript rust ook de onvoltooide liefdesbrief van Franz
aan Emmy.
Immers haar plaats wordt door een ander ingeno-

men.
Voor Emmy is het leven dan onvoltooid.
De hoofdrollen van dit lint worden vertolkt door

Martha Eggcrt en Hans Jaray en het lint vormt een
mooi romantisch geheel.
Waarbij vooral bijzonder de Ufa verzorging opvalt.

Met de bijnummers een bijzonder goed gekozen week-
programma.

LEERLINGEN.
Bij de aangiften van nieuwe leerlingen voor de Open-
bare Scholen zijn tot nu toe 92 leerlingen aangegeven
en wel voor school D 44, school C 28 en School B 20.

Na cenigc jaren dat het kinderaantal afnemend was,
valt thans weer een stijging te constateeren.
Deze aanmelding wordt gewoonlijk altijd nog ver-

sterkt door hen, die de aanmcldingsdatum vergaten.

BOUWEN IN PLAN NOORD.
In Plan Noord worden een vierentwintigtal nieuwe

woningen bijgebouwd.
Deze bouw geschiedt op een deel der gronden, die

kort geleden door bemiddeling van den makelaar W.
Paap zijn verkocht.
Thans is de heer Paap er in geslaagd, ook voor een

groot gedeelte van het restcerendc terrein een bouwer
te vinden.
Deze aannemer uit Hilversum zal in Plan Noord ecu

zesendertigtal woningen bouwen.
De woningen zullen bevatten beneden twee kamers

ensuite en keuken, boven drie slaapkamers en daarbo-
ven een zolder.
De huurprijs wordt berekend op ./' 5 a ,/ 6 per week.
De heer Paap bevordert door zijn activiteit wel een

groei tot Groot Plan Noord.

ZANDVOORT'S BAD ORKEST.

Aanstaande Woensdagavond zal bij gunstig weer t>e-

concerteerd worden op het terras van het Zuiderbad.
Mocht het door slecht weer daar niet kunnen door-
gaan dan zal het concert gegeven worden in de zaal
van Monopole Stationsplein.

In aansluiting op het concert zal het Cabarct-Pro-
gramma een uur later aanvangen, terwijl na afloop in-

dien het concert in Monopole gegeven wordt ge-

legenheid tot dansen is als gewoonlijk onder leiding
van den heer Stol Jr.
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PA VÊLJOEM „ZUIDERBAD" - Zandvoort99
p|| TELEFOON 491 - DIR. H. A. KLEIN Jr. - ZUID-BOULEVARD

JU Bij gunstig weer Woensdag 4 Juli des avonds 830 uur

bij ongunstig weer in Gebouw „MONOPOLE"
door het geheele Bad-Orkest *— Zandvoort
— (IVIendelssohn-Bartholdy-Orkest) —
onder persoonlijke leiding van Prof. FELIX ROBERT MENDELSSOHN

Uitgevoerd worden: Ouverture: Rosamunde, Orpheus, Groote fantasieën: „Paljas"
„Le petit Duc" ; Balletmuziek uit „Faust". Inteimezzo : Coloured-Shadows, Weener
Walsen, Marsenen. VERPLICHT PROGRAMMA 25 CENT

IJZERHANDEL CENTRUM - GROOTE KROCHT 8

DE RAZENDE AUTO.
Op het terrein van de Garage Rinko werd deze week
een demonstratie gegeven, die geheel Zandvoort in

spanning heeft gebracht.
Waar men kwam, daar was het: Heb je die auto bij

Rinko gezien.

En als de demonstratie gegeven werd, stond het in

de, Oranjestraat dik van belangstellenden terwijl ieder
die de razende auto nog niet gezien had, zich haastte
om toch ook nog eens gauw een kijkje te nemen.
Het was dan ook wel de moeite waard, eens even

bij deze demonstratie te vertoeven. Hetzij men direct

belanghebbende was als autobezitter of als indirect be-

langhebbende, die wandelaar, die veiligheid langs de
weg voor levenswaarborg verlangt.

De veiligheid van de Michclin band werd op ver-

schillende wijzen aangetoond.
Bij het rijden door glas en spijkers begaven het de

spijkers,

Hindernissen werden genomen, zonder dat de zweef-
vlucht van de auto verstoord werd.

LOSSE NUMMERS
der „ZANDVOORTSCHE COURANT", Bad-

Courant met officieele Badgastenlijst zijn verkrijg-

baar bij:

A. BAKELS N.V., Kerkstraat 31, W. J. LORENZ,
Boekhandel Haltestraat 11, S. VERLOOP, Kan-

toorboekhandel, Haltestraat 38; P. PLAT, Speel-

goedwinkel Haltestraat en bij den uitgever

GERTENBACH'S DRUKKERIJ, Achterweg 1.

Maar het meest interessant was de slipproef. Bij een
vaart van 50 K.M. per uur werd plotseling gestopt en
de wagen slipte geen streep door.
Ook in scherpe bochten slipten de banden niet, hoe-

wel de proet verzwaard werd, doordat gedemonstreerd

IJZERHANDEL CENTRUM - GROOTE KROCHT 8

angen
IJZERHANDEL CENTRUM - GROOTE KROCHT 8:

werd met banden, die bijna geheel aigcsletcn waren.
Bij alle proeven om de veiligheid aan te tooncn kwam
niet het minste foutje voor.
Zoo goed slaagde deze demonstratie, dat elke toe-

schouwer tot de erkenning moest komen:
Michelin beteekent: Veiligheid boven alles.

Deze Michclin demonstratie geschiedde in samen-
werking met de garage Rinko.

liet geheel stond onder leiding van den heer A. J.

van den Burg, vertegenwoordiger der Michclin Service,
Sophiastraat 32 Haarlem, die met volle toewijding de
demonstratie leidde.
Vermelden wc nog, dat de Rinko Garage na deze

demonstratie met de Michclin Super Ballonband gaar-
ne alle inlichtingen gratis verder ter beschikking van
belangstellenden wil stellen.

Dat de Rinko-garagc geheel gratis inlichtingen geeft
over spanning der banden, montage, wegen sporing der
wielen enz. enz. dan kunnen wc gerust de verzekering
gclooven, dat door het Michelin product de veiligheid
van de weg een zekerheid is geworden.

Velen zullen dan ook na deze demonstratie met de
Michelinband eigen leven en dat van anderen veilig

stellen.

EEN MOOI SUCCES VOOR SCHOOL D.
Van school D, hoofd de heer H. Volger, hebben uit

de hoogste klasse vier leerlingen examen gedaan voor
llaarlcmsche inrichtingen van Voorbereidend Hooger
Onderwijs.

Alle vier deze leerlingen zijn geslaagd en wel Nol
van Rongen en Erna Piclage voor het Kenncmer Ly-
ceum en Jopic Buurman en Hen de Jong voor het Chr.
Lyceum.

TE HUUR:
ONGEMEUBILEERD BENEDENHUIS, bev. 4 Kam.
keuken, badkamer, groote tuin, per week . . ƒ 7.50

ONGEMEUBILEERDE BOVENHUIZEN, bevatt.
4 Kam., keuken, badk., groote zolder ƒ 7.— en ƒ 7.50

1 NIEUW GEBOUWDE VILLA, bev. Kamer ensuite,
keuken; boven 4 slaapk. m. badk. zolder, met groote
voor- en achtertuin en garage per jaar . . ƒ 600.

—

2 Idem Idem, per jaar ƒ 625.—

•

3 Idem Idem, doch grootcr, per jaar . . . . ,, 750.

—

Met 1 September te huur: GROOTE VILLA aan de
Kostvcrlorenstraat, bev. Kamer ensuite, met voor-
en achter serre; boven 4 slaapk. met str. water. Voor-
en achter balcon. Huur nader overeen te komen.

TE KOOP:
NIEUW GEBOUWDE VILLA'S p. stuk vanaf ƒ 700Ö,

eigen grond. Hypotheek aanwezig.

ZEESTRAAT 14 TELEFOON 465

e Tari

TELEF- 224

Personenwragens
4-Cyl.

Tudar Sedan de Luxe .... ƒ 1450.

—

Tudor Sedan de Grand Luxe . . „ 1600.

—

Fordor Sedan de Luxe . . . . „ 1550.

—

Fordor Sedan de Grand Luxe . „ 1700.

—

7-pers. Ford Sedan de Grand Luxe „ 1930-

Coupé (6 ruiten)de Luxe* 1425.

—

Coupé (4 ruiten) de Grand Luxe* „ 1575.

—

Cabriolet de Grand Luxe
(met Dickey Seat) „ 1625.

—

Victoria de Grand Luxe . . . „ 1600.

—

Phaeton de Grand Luxe . . . „ 1625.

—

Roadster de Grand Luxe
(met Dickey Seat „ 1525.

—

Chassis de Grand Luxe ... . „ 1050.—
*) met Dickey Seat ƒ 50.— extra.

V-8
8-Cvl.
1500.—
1650.—
1600.—
1750.—
1980.—

1475.—

1625.—

1675.—

1650.—

1675.—

1575.—

1100.—

Vr*aohtwagens

„Commercial" Chassis ....,,
Luxe-Bestelwagen, 285 m wielbasis

„Sedan" Bestelwagen de Luxe . ,

Truck-chassis 3,35 m wielbasis . ,

Truck-chassis 3,35 m. wielbasis

met cabine . . . ,,

Bestelwagen 3,35 wielbasis . . ,,

Truck-chassis 3,98V2 m wielbasis ,,

Truck-chassis 3,98V« m wielbasis

met cabine . . . „

Bestelwagen 3,98V2 m wielbasis . ,.

Met dubbele wielen ƒ 50.— extra;



Badgastenlijst der Officiëefe Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:

, Gertenbach's Drukkerij, Achterweg ], ontvangen.

DE UITGEVER.

HOTEL GROOT BADHUIS

Albers, T. W.



BADGASTEN!! Voor Uw Fijne Wasch
ALLEEN: MODEL FIJN STRIJKINR1CHTING „DE LELIE" - Haltestraat 58 - Zandvoort

Kantcs, G. Zeestr. 5 2

Nathan, \i. Breder. str. 44 1

O
Oppcnhcimcr, Favauge 25 1

Oven, A. v. Ivn.14elb.str. 14 3

Otto, A. Engelb.str. 14 1

Ommen, Mevr. S. Hngclbstr.40 3

Oom, ,1. Zeestr. 43 3

Pimcntcl, L. Kostverl.str. 76 6
Pijtcrscn, L. Trompstr. 15 1

Praag, Mevr. Jan v. Duinstr. 1

Pclzer, J. I'. Mezgerstraat 46 2

Polak; C. Favauge 25 1

Peters, C. F. Kinsbergenstr. 1 2

Pool, Mevr. E. Favaugc 13 1

Pont, B. Groot Krocht 20b 3
Philippo, A. M. Marisstr. 10 6
Posthumus, J. II. Maarlstr. 17 1

Pronk, .1. G. .1. v. Ostadestr. 7 3
Pictcrs, Mevr. A. Brederstr.35 1

Palstra, H. Koninginnw. 43 5

Pentzen, Mevr v, Schoolstr.13 3
Praag, fam Van. Sehoolstr. 13 3

Peitberger, Mevr. Brcderstr. 1 7

Pfeijffcr-Vcrmeulen, Zvl. 19 6

Polak, J. Kostverl.str. 24 4

Peper Benncr, M. Parallehv.69 2

Peppel, E. Kostverl. 3 3

Prager, Dr. K. A. Marisstr. 18 1

Philips, S. H. v. Speykstr. 3 3

Pijtcrscn L. Trompstr. 15 1

R
Roclofscn, L. Kostverl. str.62 3
Rcijgwart, D. C. Brugstr. 12 4
Rinses, G. Hoogcwcg ld 3

Ruijncman, D. K.Krocht 3 2

Rcichclman, G. Trompstr. 15 1

Ruytcr, P. de Stationspi. 17 1

Rhce, G. Mctzgcrstr. 65 1

Rotenburg, G. Breder.str. 43 5

Rijk, D. v. Trompstr. 15 1

Sluijtcr, A. H. Haltcstr. 9 1

Sanclijk, J. v. Sehoolstr. 5 1

Smorenburg, S. Hoogcwcg 78 1

Speyer, Al. Zeestr. 5 1

Soldbaum, E. Speykstr. 24 5
Scljc, Favaugc 31 3

Sehalkcr, S. ,T. Zandvlaan 37 1

Slap, S. Mczgcrstr. 120 _ 5
Strauchmann, fam. Fav. 15 2

Salomons, A. Favauge 6 6
Santberg, freule Favauge 7 3

Simons, II. Mczgcrstr. 49 3

Smit, P. Kostverl.str. 67a 6
Schuier, J. Mczgcrstr. 69 1

Schamscn, A. Boul de Fav. 39 1

Swecrman v. Bork, Brcd.str.74 2

Sandhclm, A. Barnaart 15 3
Smit, P. Kostverl.str. 76a 6

Schonbermcr, W. Ostadestr. 7 7

Schmitz, ,1. C. L. Haltcstr. 5 2

Schielt, J. Brcd.str. 41 7

Spaans, T. Zomers Buiten 3

Sanders, M. Zeestraat 8r 1

Strop, C. J. Gcrkestr. 34z 2
Schcndtstok, P.J. Brcdcr.str.49 5

Schrcndcrs, H. T. Trompstr. 15 1

Sanders, Mcvra Barn. 9 1

Schaap, Mevr. Barn. 9 1

Schcllcvis, .1. Kostverl.str. 48 1

Slag, J. A. Zeestraat 44 4

Schaas, M. .1. v.d. Zandvl. 139 2

Sluis, H. v.d. Zandvl. 37 4

Spaet, E. E. v. Trompstr. 15 2

Tol, B. v. Brederodestr. 9 4
Terpstra, K. J. Kostv.str. 62 2

Termenter, .1. F. Stationspi. 17 3
Thceboom, Mevr.R. Kostv.str.3 1

Tjcmmens, A. K. Hoogcw. 38 2

Vonk, J. Brederodstr. 24 3

Vlier, A. v.d. Sehoolstr. 5 2
Volters, F. Sehoolstr. 5 1

Vcllekoop, F. J. Gr. Krocht 11 1

Vastenhoud, fam. Hccmsk.str. 8

Vries, H. de Zeestr. 39 3
Vcllcman Max, v. Speykstr. 3 2
Vecnbocr, J. Hoogcwcg 56 3

W
Wentzel, F. Parallelweg 32 2
Wolff, Max Dr. Favauge 29 2
Wasserman, O. G. .In. St.str. 6 4
Wcndriks, A. G. Haltestr. 9 1

Wehren, A. E. J. Marisstr. 45 4
Wensch, A. H. M. Brcd.str. 13 4

Wcsselius, L.

Waalewijn, C
Wolthuis, N.

Ii. Brcd.str. 13 1

F. Mezgerstr.34 4
Bildcrdijkstr. 18 2

Wcening, ,1. Brcd.str. 58 3
Wijman de Vries, Zeestr. 71 6
Wijnschcnk.H. Kostverl.str.78 10
Wijnarcnds, G. Favaugc 41 2
Wijngaard, E. Zeestr. 14 3
Wieringa, W. Zuiderstr. 17 4
Welling, .1. Favauge 13 2
Wetthocvc, Koningstr. 69 4
Wcinstock, J. Koningstr. 19 4
Workum, .1. Gr. Krocht 19 6
Wolf, S. P. Bilderdijkstr. 4 5
Wijngaarden, C.W. Favauge 15 1

Witmondt, A. Ostadestr. 6 3
Wormhoudt, P. Oostcrp.str.34 4
Wit, P. de Kostverl.str. 75 6
Wastewal, M. v.Speykstr. 18a 2
Winnink, I. Stationstr. 18a 4
Wolff. W. Fav. 25 1

Wind, J. Trompstr. 15 2

Ijsvogel, L. Tramstr. 7 3

Z
Zalingcn v. Sehoolstr. 13 3
Zingcr, B. en H. Gcrkestr. 20b 2
Zijlstra, fam. Marisstr. 43 6
Zcgwaardt, A. T. Kostv.str.58 3

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12.

Spreekuren
J. PI. BECKERS, med. docts. arts
Kostvcrlorcnstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogcwcg 39 Telcf. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. TICHELAAR, Zeestraat
'

Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondslcden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Spreekuren: Maandagmorgen 10-

11.30; Dinsdagavond 7.30—8.30;
Woensdag 4-5; Donderdagavond
7.30—8.30; Zaterdag 10—11.30;
Zaterdagmiddag 2—4.

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

BLOEMENMAGAZIJN „DE ANEMOON'
Versche Snijbloemen tegen concurreerende prijzen.

ORANJESTRAAT 5

Anjers 10 et, per stuk

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslag van de op Zondag 24 Juni te Heemstede ge-

speelden wedstrijd Zeemeeuwen II—Schoten II, 5—

1

(3e prijs).

Voor Zondag 1 Juli a.s. is voor de nederlaag-wed-
strijden der V.V. Halfweg vastgesteld de wedstrijd:
Halfweg adsp.—Zeemeeuwen adsp., Aanvang half elf.

De penningmeester verzoekt zooveel mogelijk de
achterstallige contributie spoedig te voldoen.
Ook wordt nog opgewekt zooveel mogelijk loten te

koopen en te doen verkoopen.
In verband hiermede wordt medegedeeld dat de trek-

king welke in begin Juli zou plaats vinden moet wor-
den uitgesteld tot nader te bepalen datum, aangezien
het grootste gedeelte der loten nog verkocht moet wor-
den.

In cle maand Augustus wordt door de Vereeniging
Zomers Buiten te Amsterdam een voetbal tournooi ge-

houden waaraan ons junior elftal zal deelnemen.
Bestuursvergadering op Maandag 2 Juli a.s. 's avonds
half negen aan het bekende adres.

BOSCH- EN DUINBRAND.
Nu de droogte zoo fel en zoo lang aanhoudt, wordt

te Utrecht een tentoonstelling gehouden, die wel de
aandacht verdient.
Deze tentoonstelling wordt te Utrecht gehouden in

het Museum van het Staats Boschbeheer en is geheel
gewijd aan de vernieling van bosch, duin en heide door
brand.

Uit de verzameling gegevens blijkt, dat onvoorzich-
tigheid bij het rooken als de grootste oorzaak van deze
branden moet worden beschouwd.
Een nog brandend stukje sigaar of cigarct op drooge

bodem is gevaarlijker, dan een brandende lucifer in

een benzineplas.
De plaats Utrecht, in het middelpunt van Neer-

lands natuurschoon, is voor deze tentoonstelling wel
heel goed gekozen.
Er wordt een goed werk gedaan, als natuurvrinden

op hun tochten ook eens een bezoek aan deze tentoon-
stelling brengen.
Mocht men niet in Utrecht komen en deze tentoon-

stelling bezoeken, dan kunnen bovenstaande regels een
goed hulpmiddel zijn nog eens te herinneren aan het
gevaar, dat onze duinbeplanting steeds bedreigt.

Het aantal groote branden, waar door groote stoffe-

lijke en ideeële schade is veroorzaakt, steeg dit jaar
reeds tot over de driehonderd.
Zegt dat iets tot onze lezers?

STRAND-MODESHOW.
Hedenmiddag 30 Juni zal op het terras van Hotel

Groot Badhuis tijdens het Thé Dansant met medewer-
king van „Carl Alberts and his boys" een Strand-mode
show worden gehouden van de f

:rma Flolt, voorheen
FI. Meycr, Kerkstraat 5 alhier.

Tevens zullen werken van Picter van Gelder worden
geëxposeerd.
Toegangsbewijzen a ./' 0.50 zijn verkrijgbaar aan het

Paviljoen Groot Badhuis, en de Firma Holt, Kerkstr. 5

Ct ï\ ^SJtf is to cn voordeeliger 11

ZOOWEL IN HEERENMODE-
ARTIKELEN ALS MANUFACTUREN

RESTANTEN-AANBIEDING VAN

:

JAPONNEN, ROKKEN, PULL-

:-: OVERS EN BLOUSES :-:

Goedkoope Amst. Winkel - Stationsstraat 10

Simplex Rijwielen f 37.— ; f 39.50

SIMPLEX CYCLOÏDE RIJWIEL

HET RIJWIEL VOOR UWLEVEN
Nooit losioopen van wielen of trapstel, nooit
smeren, loopt geheel op kogellagers, dus

lichter dan elk ander rijwiel.

PRIJS f 57.50

JAN POOL 3 VAN OSTADESTR. 3

RIJWIELHANDEL en REP.-INRICHTING

{ ALS RECLAME DEZE WEEK {
g| 1 pot Jam . . van 27 voor 24 ct £
@ 1 pot Pindakaas van 20 voor 17 ct Q
q £
® 2 ons Bonbons .... 25 ct 9
Q 2 ons Chocolade . . . 25 ct Q
9 Half pond Wafels . . . 25 ct O
Q Half pond gem. Biscuits 15 ct @
• J. G. Nijhuis {® Groote Krocht 32 - Telef. 370 @
6®0®6&®@0«ee®900®9&§

9H

theemutsen f 0.25

kussens f 0.45

kampeerdekens f 1.50

matrassen 1 pers. f 10.--

„ 2 „ f 15.»

balatum per e! f 0.64

tüinameublemsRien vanaf f 19.50

serre kleedjes en rieten stoelen

waschmanden

groningcr bazar - groofe krocht 19 - telefoon 465

lyi'jwiMiiwmiiiiffiwii'iiiiiiwiaiiiiwBiiiitiHBiifawBaMBMi

LUNCHROOM POPULAIR.
Zoo langzamerhand zullen vele van onze getrouwe

bezoekers van onze badplaats wel gemerkt hebben,
dat het oude Hotel Driehuizen niet ontkomen is aan
de tegenwoordige algemeene moderniseering.
Deze moderniseering is in genoemd hotel met be-

kwame hand aangevat. Er is gezorgd voor een zeer be-
schaafd Hollandsen Muziek Ensemble, en wat vooral
in deze tijden een groote rol speelt, is dat voor zeer
matige prijzen een uitstekende consumptie wordt ver-
krijgbaar gesteld.
Wilt u dus met de uwen een prettige avond en een

gezellig zitje, een bezoek aan Lunchroom Populair kan
u dat zeker verschaffen.

HET MONOPOLE-MENU.
Wij hebben deze week ons menu weer met den meest
mogelijken zorg samengesteld en als eerste attractie
presenteeren wij U vanaf a.s. Zaterdag de beroemde
komiek Johnie Risco, die zich te Zandvoort reeds een
groote reputatie heeft verworven en verleden jaar, zoo-
wel als dit jaar de bezoekers van onze dancing reeds
meerdere, ja onteelbare malen heeft doen schateren'
van het lachen. Johnnie Riscoe. . is het nog noodig fei-

telijk, hier verder over hem uit te wijden? Neen im-
mers, Wij allen, gij allen, we kennen John Riscoe....
We hebben weer pas van hem kunnen genieten tijdens
de fancy fair, en wederom hebben wij hem thans ge-
ëngageerd voor ons theater: Johnnie Riscoe in een ge-
heel nieuw, verfrischt repertoire! Dus gij zelfs, die
Riscoe voor kort nog hebt gezien. . ook voor U is hij

weer nieuw, zoo aanstonds en wij kunnen U danook
ongetwijfeld niet beter adviseeren, dan a.s. Zaterdag
en Zondag onze inrichting te bezoeken. De naam
Riscoe is een garantie voor Uw amusement. Maar
naast dezen artist presenteeren wij U vanaf Zaterdag
de bekende danseres: Ivannova, die U zal bezighouden
met een groote verscheidenheid van haar schitterende
dansfantasiën.

Sierlijkheid, gratie., charme!
Voegen toe daarbij nog de uitstekend verzorgde dans-
muziek, de K.L.M.-prijs voor het beste danspaar (be-
hoorde U al tot die gelukkien??) — het zilveren
hoorde U al tot die gelukkigen??) — het zilveren
. . . .wat kan U dan nog weerhouden om a.s. Zaterdag
en Zondag onzen dancing te bezoeken? Niets immers!
Welnu. . wc heeten U bij voorbaat reeds welkom en

van harte!
(Adv.)

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zaterdag 30 Juni 6.06 6.30 1.48 2.02
Zondag 1 Juli 6.57 7.24 2.27 2.54
Maandag 2 Juli 7.42 8.02 3.21 3.36
Dinsdag 3 Juli 8.40 9.09 3.58 4.36
Woensdag 4 Juli 9.36 10.02 5.05- 5.32
Donderdag 5 Juli 10.30 11.01 5.58 6.25
Vrijdag 6 Juli 1 1.34 —.— 6.59 7.33
Zaterdag 7 Juli 12.08 12.42 80.4 8.40
Zondag 8 Juli 1.20 1.48 9.15 9.45

TE KOOP:
10 Groote Hang- en Legkasten, in verschillende maten.
Lits jumeaux met Bedstellen. Vaste Waschtafels, Goot-
steenbakken, mooie Ijskasten, prachtige Jeneverbak
met kranen, Klapstoelen enz.

JE ADRES IS

BRUGSTRAAT 1—17—19 TELEFOON 464
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ZANDVOORTSCHE COURA
Orgaan der Gemeente Zandvoort - OFFICIEELE BADCOTJKANT met Badgastenlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ." ƒ 2.50

buiten Zandvoort, ,pcr jaar 3.50
Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave Grertenbach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ./' 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededeelingcn op' tic eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg- 1 = Telefoon 185

HITLER-
't Zij verre van ons, dat wc in de eenvoudige vorm

waarin de Zandvoortsche Courant in een klein deel
van ons land wekelijks verschijnt, een wercldoordcel
zouden willen vellen.

In de eerste plaats is elke „hooge politiek" voor hen,
die er buitenstaan niet te beoordeelen.
Te beoordeelen is alleen, wat uit de brouwketels

door de heksenmeesters gestookt, voor de nog altijd

domme en goed geloovende massa wordt opgeschept.
Wat aan de massa wordt voorgezet, omdat het noo-

dig geoordeeld wordt dat juist dat tot de massa komt.
Wat in de ketel blijft of voor eigen baat bereid

wordt?
Dat blijft natuurlijk buiten bereik van het publiek,-

voor wie die kost ongeschikt geoordeeld wordt.
En om het bedrog nog vollediger te maken wordt

het weinige, dat tot ons komt vaak nog alleen maar
voorgediend, als eerst door politiek, geloof of haat de
gekleurde bril is opgezet.

Sla de Geschiedenis eens even na. Neem de
hoofdfeiten en zie eens. hoe tegenstelling op tegenstel-
ling treft, als we onbevooroordeeld gaan vergelijken.

Wit en zwart kunnen geen scherper tegenstelling zijn

dan vaak uit de geschiedenisbeoordeeling tot ons komt
als we onbevooroordeeld naslaan en nazoeken.

Onwillekeurig moet men dan geschokt worden in het
vertrouwen in: de Waarheid.
We bedoelen niet, of een datum van een veld- of zee-

slag juist is.

Vreemd, dat men dat Geschiedenis noemt. Dat het
vernietigende zoo de aandacht heeft, terwijl het op-
bouwende, dat wat groeide tot kracht en sterkte, ge-

heel of bijna geheel verwaarloosd wordt.
Ook in dat opzicht zou men zich bij dat onderwerp,

deel van een heel groot geheel, kunnen verbazen. Maar
dat hadden we niet op het oog.
We bedoelen alleen, hoewel we haast de verleiding

niet kunnen weerstaan om daar toch eens verder op in

te gaan, we bedoelden alleen, dat het beoordeelen in

verscheidenheid, is.

Vaak komt het onvoldoende of onvolledige oordee-
len door gemis aan feitenkennis. Door gebrek aan ken-
nis over wat drong tot daad. Wat de aanleiding, de
oorzaak, de grond, het innerlijk verlangde of innerlijk

gewenschte was als gevolg van de gedachte.
Een gedachte, cue leidde tot dat, was men den Ge-

schiedenis noemt.
Eeuwen later komen soms uit dan pas ontdekte bron-

nen de waarheden te voorschijn, maar door het voor
velen oninteressante van wat vroeger was, wordt daar-
door weinig of geen belangstelling getoond.
Het heden wordt geslikt, zooals het voorgediend

Prins Hendrik der Nederlanden -|-

Ons Koningshuis, nog treurende over het verlies van
onze onvergetelijke Koningin-Moeder werd opnieuw ge-

troffen door een zware slag. Vrij onverwacht, en na
slechts een kortestondige ziekte, overleed de Prins-

Gemaal Dinsdagmiddag omstreeks half twee in zijn pa-
leis aan het Noordeinde te 's-Gravenhage, waarheen
hij vervoerd was, nadat hij eenige dagen te voren, tij-

dens zijn werk in het gebouw van het Roode Kruis on-
wel was geworden.
De Koningin, in Zwitserland vertoevende, brak haar

yacantie af, en keerde terug, om in de onmiddellijke
.nabijheid van Haar echtgenoot te vertoeven. Toch
kwam de dood zóó plotseling en onvoorzien, dat Zij

,bij het sterven niet tegenwoordig kon zijn.

De Prinses, op bezoek bij de Graaf van Athlone in

Engeland, werd geregeld op de hoogte gehouden van
den toestand Haars vaders, welke evenwel niet ernstig

genoeg werd ingezien, om Haar terugkomst noodzake-
lijk te doen zijn.

En het is wel zeer tragisch, dat Vader en Kind, tus-

sc.hen wie een innige genegenheid en liefde bestond,
geen afscheid van elkaar meer hebben kunnen nemen.
'Wij kunnen ons verplaatsen in de groote droefheid van
Juliana, die zoo wreed door het noodlot getroffen is.

Ook leven wij mee met Haar Koninklijke Moeder, die

zich in korten tijd door den dood Moeder en Echtge-
noot zag ontvallen. Zoo blijven beide vrouwen treu-

rend achter. Zij mogen er van overtugid zijn, dat het

Nederlandsche volk' met hun treurt, en meer dan ooit

zijn sympathie uitgaat naar Koningin en Prinses, die

met onverbrekelijke banden aan Nederland verbonden
zijn.

Vooral in tijden van droefheid is het goed, dit te we-

ten. Dan voelen wij, dat wij achter ons Vorstenhuis

staan, dat Oranje en Nederland één is!

De „Staatscourant" op Woensdag, 19 October 1900

in buitengewone editie verschenen, bevatte de volgen-

de proclamatie:
Aan mijn volk!

„Het is mij eene behoefte, aan het Nederlandsche volk

„van welks levendige belangstelling in het geluk van
„Mij en Mijn Huis Ik zoo diep ben overtuigd, persoon-

„lijk mededeeling te doen van Mijne verloving met
„Zijne Hoogheid, Hertog Hendrik van Mecklcnburg
„Schwcrin.
„Moge deze gebeurtenis, onder Gods zegen bevorder-

„lijk'zijn aan het welzijn van ons land en van zijne be-

worclt, om spoedig vergeten en na ecuwen tot waar-
heid geboren te worden.

Zal men er zich dan voor intcressecren? Wel neen,

dat zou toch geheel en al indruisen tegen de cirkelgang

van cle levenssleur der levensgewoonten!
Maar een feit, staat in de twintigste eeuw toch wel

vast, al moet drie kwart van onze eeuw nog aanbre-
ken. Een ding staat vast, dat de naam Hitler nooit en
nimmer meer vergeten zal worden.
We willen het niet hebben, wie, die daar in ons na-

buurland kampen gelijk of recht heeft.

Daarvoor ontbreken de feiten, daar voor zijn we te

onbekend met de stuwkrachten, die achter dit bloed-
gordijn zich verschuilen.
Want dat is het, dat de naam van Hitler onvergeet-

baar zal maken voor geslachten na ons: het bloed dat
gestroomd heeft in deze eerste dagen van Juli 1934.

Anderen, die meer zouden kunnen zeggen over de
inwendige toestanden van het Duitsche Rijk, ze zul-

len zwijgen.
Anderen, die denken te weten en te kennen, nu reeds

ze zullen spreken, hard spreken en veel, heel veel
schrijven.
Later zal de Geschiedenis leeren wat waar is.

Thans zal het een raden en een gissen zijn. Een raden
een gissen, dat te meer als waarheid door ons wordt
aangenomen, naarmate het strookt met onze geestelijke

of politieke verlangens en wenschen.
Dat zal de keuze uit deze chaos van berichten als

Waarheid doen zijn.

Daaruit kunnen onze lezers reeds afleiden, dat we
ons niet in staat achten, de oorzaken van het gebeu-
ren in Duitschland, het hoe en waarom aan te geven.
Maar het feit dat er bloed, dat er veel bloed gevloeid

is en nog steeds meer bloed vloeit, bloed van vrienden
van vandaag, bloed van vijanden van verleden jaar,

dat niet te loochenen feit is een zoo stootende schok
in de Beschaving der Ontwikkelende Menschheid, dan
dat het zoo maar zonder meer aangenomen zou kun-
nen worden. Zij het dan ook, dat de stemme om Recht
en Rechtvaardigheid voor de Opbouw van het Al een
kleine, zwakke stem zal naoeten zijn.

Daar in de kazernenof knallen de schoten van het
excecutie peleton en na een zestigtal malen een levend
wezen tot lijk onder hun schoten geveld te hebben
moeten de soldaten naar de kazerne terugmarcheeren,
overspannen als ze zijn door hun arbeid.

Hun arbeid, hoe kan dat neergeschreven worden,
maar het is zoo, want die de dood brengende kogels
werden ofgezonden door de manschappen van de spe-

ciale vuurbrigade.
Revolverkogels brengen de dood in eigen woning en

jagen het verderf zelfs_,in eigen slaapkamer.
De zwijgende dood gaat als met worgende hand rond

„zittingen en koloniën in Oost en West."
Nadat in den morgen van den 7en Februari 1901 de

toenmaligen Minister van Justitie, Mr. P. W. A. Cort
van der Linden in het Paleis Noodeinde, de burgerlijke
formaliteiten van het huwelijk verricht had, volgde in
de Groote Kerk de plechtige huwelijksinzegening door
den Hofprediker Ds. van der Flier.

Hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin, was
Prins Hendrik der Nederlanden geworden!

Grondwettelijk wordt aan den Prins-Gemaal weinig
of geen regecringsverantwoordelijkheid gegeven. In
den Raad van State heeft hij slechts een raadgevende
stem. Gelegenheid om zich aan het bestuur van den
Staat te wijden, had Prins Hendrik dus niet.

Hij heeft echter nimmer de gelegenheid voorbij laten
gaan, zijn gaven en werkkracht in een andere richting

te geven. De richting werd hem aangewezen, toen de
Harwichboot „Berlin" op 21 Februari strandde bij vlie-

gend stormweer op het Noorderhoofd van den Nieu-
wen Waterweg. Onmiddellijk na de stranding brak het
schip in tweeën, waarbij het achterste gedeelte met
passagiers en bemanning in de golven verdween. Op
het voorschip vertoefde de rest der opvarenden in

doodsnood. De woedende zee belette reddingspogin-
gen. Den volgenden dag verscheen de Prins op het too-

neel van den ramp en bleet daar niet alleen, doch be-

gaf zich aan boord van een vaartuig, om de reddings-

pogingen van nabij gade te slaan. Toen de laatste

schipbreukeling gered was, keerde de Prins in de ha-

ven terug. Zijn overjas had hij persoonlijk om een der
geredden geslagen. Prins Hendrik had met één slag de
sympathie van ons volk verworven.
Sinds die dagen heeft het reddingswezen Zijn bijzon-

dere belangstelling gehad. In de organisatie heeft Hij

een werkzaam aandeel genomen. In het bijzonder voel-

de Hij zich aangetrokken tot het werk van het Roode
Kruis.
Door het Beschermheerschap der Padvindcrsbcwc-

ging te aanvaarden, toonde Hij de jeugd te willen die-

nen.
Van Hem ging het initiatief uit, dat leidde tot de op-

richting der Koninklijke Centrale Nederlandsche Land-
bouwverceniging.
Van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschap-

pen aanvaardde Hij het protectoraat, en menige verga-

dering dier Maatschappij woonde Hij bij. Zoo leefde

hij met alles mee, en waar Hij aan verbonden was, vat-

te Hij Zijn taak niet vormelijk op, doch daadwerkelijk.

In alle opzichten heeft Hij er blijken van gegeven,

met ons volk mee te leven.

in tic donkerte van de zwarte schaduw van het onbe-
kende. Lichamen vindt men in moerassen verstikt.

Velen zullen op onnaspeurlijke wijze verdwijnen,
want de lijkovens slokken hun dood lichaam op.
Wie weet ?
Dat is het ontzettende van een arbeider aan de We-

reld der Menschheid.
Dat is nog erger dan een zinken van de drenkeling,

die strijdens moe zich zinken laat, uitgeput door ver-
geefsche krachtsinspanning en nu daalt in de zilte

schoot der golven.
Het is ontnemen van alle vertrouwen aan een toe-

komst, aan een wereld, waar eenmaal toch eens Vrede
en Waarheid zal zegevieren.
Het slaat hen, die even willen denken tot wrak, die

even kunnen denken tot gruizelend puin.
Wie weet ?
En dan daarnaast te zien, dat het zoo weinigen, die

mcenen de macht te bezitten, zoo bitter weinig heeft
geleerd om Vrede en Recht te brengen .

Dat door gegaan wordt in de nog steeds onbeteugel-
de heerschzucht van den machtswellusteling, die dien-
stig dienstbaar aan zijn willen maakt dat, wat zelfs las-

ter en leugens hem aanbrengen.
Nog zijn het zwakke geluiden.
Maar dat ze klinken, het kan een teeken zijn.

Wie weet ?
Arme, arme, arme Menschheid, die zoo gediend

wordt.

HET WEER EN DE VERWACHTING.
In het verslag over de maand Juni vermeldt De Bilt,

dat er 245 uren zonneschijn werden genoteerd. Het
normale getal is 206.

In het Westen van ons land bleef de gemiddelde re-
genval beneden het gemiddelde, het Oostelijk deel ging
boven het gemiddelde, Zuid Limburg zelfs met vijftig
procent. De verwachting voor de komende maand Juli
is: Meer zomerweer. Gelukkig, dat kan Zandvoort hel-
pen.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 7 Juli 12.08 12.42 80.4 8.40
Zondag 8 Juli 1.20 1.48 9.15 9.45
Maandag 9 Juli 2.24 2.45 10.20 10.42
Dinsdag 10 Juli 3.10 3.32 11.06 11.28
Woensdag 11 Juli 3.51 4.21 11.48 —.

—

Donderdag 12 Juli 4.29 4.48 12.18 12.25
Vrijdag 13 Juli 5.05 5.21 12.44 1.01
Zaterdag 14 Juli 5.40 5.56 1.19 1.36
Zondag 15 Juli 6.12 6.30 1.55 2.08

Bij Zijn komst in Nederland is ons volk hem harte-
lijk tegemoet getreden. Later is gebleken, dat Hij deze
verwelkoming gewaardeerd heeft, want Hij heeft geen
poging nagelaten, ons volk met vriendelijkheid en be-
langstelling te behandelen, overal waar Zijn vriend-
schap en belangstelling gevraagd werd.

Een groote verdienste van Prins Flendrik ligt in het
juiste begrip van Zijn positie, welke Hij in Nederland
had in te nemen.
Deze positie was er een van het tweede plan, d.w.z.

naast de Koningin. Nimmer trad hij op den voorgrond.
Bescheiden, en toch hartelijk, maar bovenal eenvoudig
was Zijn kenmerkend optreden. Hij is steeds afkeerig
geweest van grootsch huldebetoon, en demonstratieve
onderdanigheid, blij voelde zich het meest thuis op
plaatsen, waar Hij zich vrij en onbevangen kon bewe-
gen, zonder ziekelijke belangstelling van hen, die LIem
omringden. Deze schoone, democratische karaktertrek
vinden wc terug in Juliana, wier verstandige en ver-
standelijke opvoeding zich trouwens in de meer moder-
ne opvattingen bewogen heeft.
Prins Hendrik heeft Zijn roeping onder het Neder-

landsche volk begrepen. Wij zijn hem daar dankbaar
voor, omdat Flij door Zijn tactisch optreden botsingen
vermeden heeft niet alleen, maar zich onder alle krin-
gen svmpathie verworven heeft.

Op 3 Juli is weder een buitengewone uitgave van de
Nederlandsche Staatscourant verschenen. Ditmaal met
den volgenden inhoud:
„Het heeft God behaagd mijn beminden echtgenoot tot

„Zich te roepen. Hij is hedenmiddag zacht en kalm,
„plotseling ontslapen.
„Met groote droefheid geef ik daarvan kennis. Ik ben
„overtuigd, dat allen deelcn in men smart en die van
mijn dochter." Wilhclmina.

Straks zullen heide Koninklijke Vrouwen opnieuw
den droeven tocht naar Delft ondernemen. Ditmaal om
Man en Vader naar de laatste rustplaats te geleiden.
Opnieuw zullen de doodsklokken over het land beie-

ren. Ons volk zal Koningin en Prinses op dezen uit-

vaart volgen en er getuige van zijn, in gedachten of in

persoon.
Wij zullen met Hun rouwen, en deelcn in Hun smart.

Want.... Nederland en Oranje is en blijft één, niet

slechts on tijden van voorspoed, maar ook als sombere
wolken van tegenspoed zich boven de Koninklijke
hooiden samenpakken!

Nadruk verboden.



Stoomwasscherij „Hollandia"

PRIJSVERLAGING gtt
afd. Fijne wasch *ff£2r

Zandvoort
20 Ct

7 Ct

J. H. G. WEENINK - TELEF. 287
PAKVELDSTRAAT 30a

Witte Jassen 25-35 ct

5 n* Gemangelde^, persopmaak en geheel
j"—

:

opgemaakte wasch» j— :

Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten

TAXI OF GRODTE WAGEN NOODIG ?

Bei op 34Q Garage Stationsplein,

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder res-

sorteerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand Juni Ingelegd ./ 22578,58; Terugbetaald 25058,51

Het laatst door dat kantoor uitgegeven boekje draagt
het nummer 6909.

LIEN DEYERS.
Schreven wc kort geleden nog over Licn Deyers,

we zagen haar nu terug. Op de foto.

Ze vertoeft te Seheveningen. Licn Deyers zal bin-
nenkort in 't huwelijk treden met den regisseur A.
Zcistcr, een toonaangevende figuur bij de Üfa.

VERDUISTERING.
Tegen den hulpbestellcr, die gelden verduisterd had

uit brieven, is door de 1 laarlcmsche Rechtbank een
straf geëischt van een jaar gevangenisstraf, waarvan
zes maanden voorwaardelijk en met aftrek van de voor-
loopige hechtenis.

ZOMERS BUITEN. Dr. GERKESTRAAT 16
Zondag 15 Juni a.s. des avonds 7 uur zingt het man-

nenkoor „Elcctra" directeur de heer L. C. Kecrewccr,
met medewerking van de Mandolincnciub „Ardito".
Op dien datum zal vanaf des middags 2 uur dans-

muziek worden ten gehoorc gebracht.

NIEUWE BOEKEN VOOR DEZE WEEK VAN
LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA"

Gertenbach's Drukkerij — Bureau Zandvoortsche Crt.
1642 Ayres, M. Ruby, Liefde offert, maar. . . .overwint
1648 Sair, E. W. Satan's wegen.
1649 Sutherland, Joan, Omdat het moest.
1653 Met vuur gespeeld.
1650 Siwerts, Sigfrid. De Vlam.
1651 Hendrykx, B. James. Davicl Gaunt's geheim.
1652 Reynolds, Mrs. Baillie, Thalassa.

Post - Telegraaf- eiiTelefoonkaiitoor

Het Postkantoor is opengesteld voor:
Werkdagen:

a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor
Rcntezcgels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzegels
en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakkctpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

c. Postwisscl-dienst - Quitantic-dienst - Postcheque
& Giro-dienst - Rijksverzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.30.

(Zaterdags tot 16).

c. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—14 (Zater-
dags niet).

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot tclefonceren doorloopend (dag en
nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en teiefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.
Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van

9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetec-
kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15.

Particuliere wijkverpleging

ZUSTER SMILDIGER, Gedipl. Zieken-

en Kraamverpleegster. Ook aflossen

bij zieken, dag of nachtverpleging enz.

HULP PER UUR
ZANDVOORT, HOOGEWEG 69

MUZIEKKAPEL ZANDVOORT.
Het bestuur van bovengenoemde verecniging deelt

mee, dat a.s. Dinsdagavond geen repetitie zal gehouden
worden.

BURGERLIJKE STAND.
GEHUWD: H. M. Dames en M. Biescn.
OVERLEDEN: S. Naarden: oud 67 jaren, wonende

te Amsterdam.
GEVESTIGDE PERSONEN:

Wed. M. Blote van Soest Hoogewcg 9.

A. J. Funke van Amsterdam Stichting Het Buitenver-
blijf 21; H. van Es van Heemstede Boulev. Barnaart
hoek De Ruvterstraat

CHOCOLATERIE

W.V.d. Werff
Gratis Theelepeltjes

Bij aankoop van 3 ons
VRUCHTENBLOKJES
of ASSORTI (zoolang de

voorraad strekt) v. £3 Ct

Een mooi
Theelepeltje Cadeau

!

Melange de Luxe
Een heerlijk Koekje

• pond slechts 25 Ct

Aanbevelend

W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Telef. 129

GEVRAAGD:
NET MEISJE
voor Juli en Augustus bij

familie met drie kinderen.
Kruisweg 14 p.a. Zwemmer

GEVRAAGD:
GEMEUB. KAMERS
vrije keuken enz. voor ge-
zin, twee kinderen, voor
ong. 19 Juli—ong. 10 Aug.
Br. lett. R. Adv.'bur. Bijlc-
veld, Utrecht.

GEVRAAGD:
NET DAGM EISJ E
Leeftijd ong. 15 jaar en 'n

NETTE LOOPJONGEN
P. KEUR, Stationstr. 17

Voor de maand Augustus
gevraagd ZIT- en SLAAP-
KAMER MET KEUKEN,
voor gezin met 2 kinderen
tegen billijken prijs. Br.
ond. lett. D.B. 1837, Alg.
Adv. Bur. A. de la Mar
Azn. A'dam. C.

TE KOOP: een in goeden
staat zijnd

Zwart Colbert en Vest
f 12.50

en een zoo goed als nieuwe
Zwarte Pantalon f 7.50
voor lang persoon. Zeer
geschikt voor H.H. Kell-
ners. Te bevragen bij Ger-
tenbach's Adv. bur.

wagens^-
DORPSRITTEN f 0.30

AMSTERDAM f 3.00 —

j«2P\Z.

- HAARLEM f 1.--

\ OORKOMEN f 05

DSTRIJO
VOOR KINDEREN

COöPERATORSDAG
Op 11 Juli a.s. zullen onze inwoners de mooie Coöpe-

ratorenvlag aan den gevel van onzen winkel zien wap-
peren en men zal zich afvragen, waarom dit geschiedt.
Om veel over dezen Coöperatorsdag te zeggen, zou in

dit geval te veel plaats vorderen, maar toch zeer in het
kort heeft men op een congres besloten om eens per
jaar— deze datum valt in den regel in de maand Juli—
over den geheelen wereld een herdenkingsdag te hou-
den, waarop de gelegenheid wordt gegeven zijn gevoe-
lens van vreugde te uiten over het feit dat destijds het
Coöperatieve stelsel in het leven werd geroepen. Het
Coöperatieve stelsel, het systeem van een productie
naar menschelijke behoeften, een georganiseerde pro-
ductie, een productie dus waarbij wordt gestreefd, dat
niet meer dan noodig is om een ieder het noodige van
een zéker product te verschaffen wordt geproduceerd,
een productie met uitschakeling van ruwe particuliere

winstmogelijkheden, een productie, waarin met stijgend
succes is komen vast te staan, dat zij de koopkracht
van den gemiddelden verbruiker verhoogd met de fac-

tor, dat de kwaliteit een zeer groote rol speelt. Ieder,

die in de loop van de jaren voor bovenstaande argu-
menten is gaan voelen, heeft zich bij een of andere
plaatselijke coöperatie aangesloten en ondervindt daar
geregeld de voordeden van. Is dat geen feestdag
waard? Eens per jaar wordt dit herdenkingsfeest ge-

houden op den geheelen wereld. Op den gansenen we-
reld waait dan éénzclfden vlag met één zelfde gedachte
„Hoog het Coöperatieve stelsel tot heil van de mensch-
heid".
Ook op Zandvoort willen wij dezen dag herdenken.

Zandvoort weet reeds welk een heilzame werking de
Coöperatie uitoefent. Wij moeten echter in verband
met de moeilijke tijdsomstandigheden zuinig zijn en
daarom heeft het bestuur besloten dezen dag te her-

denken met een aardige vliegerwedstrijd voor de kin-

deren. Deze vliegerwedstrijd zal gehouden worden op
Zaterdag 14 Juli a.s.

Hieronder volgen nadere aanwijzingen:
1. Alle kinderen, die nog op de lagere school gaan

mogen mee doen.

2. Als je mee wilt doen moet je je naam en adres
opgeven op Maandag 9 Juli a.s. des avonds van 6 tot

8 uur in „Ons Huis".

3. Alle declncmcrs(stcrs) krijgen een prijsje, n.1. een
fijn tablet Haka-chocolade.

4. Voor de mooiste vliegers, die het beste opstijgen

en waarvan het woord „llaka" in de lucht het best
zichtbaar is worden cenige prijzen beschikbaar gesteld.

5. Bovendien worden er nog landelijke prijzen uitge-

loofd aan de prijswinnaars. Deze Haka-vliegerwedstrijd
wordt n.1. ook in andere plaatsen in ons land gehouden.

6. Zoo noodig mag je vader je een handje helpen
hoor! Niet te veel, want zelf moet je het eigenlijke

werk er aan doen.

7. Op 14 Juli moeten de dcclncmers(stcrs) om twee
uur precies in plan Noord achter liet Beekmanplein
aanwezig zijn.

8. Tcekeningen en 1 laka-vignets zijn bij de coöpe-
ratie, d.w.z. a.s. Maandag in „Ons Huis" verkrijgbaar.

Ziezoo, nu weten jullie alles en nu allemaal aan het
werk. Op 14 Juli moet de lucht vol Haka-vliegers staan!

Het wordt een leuke middag, een echt vliegerfeest

onder het motto:

LEVE DE COÖPERATIE ! !

Verbruikscoöperatie „Aller Belang'' u.a. Zandvoort.

Namens het Bestuur,

P. Toeset, Voorzifter.
J. Hendriks, Secretaris.



Rink
Dorp f 0.25

4
Haarlem Amsterdam f 2.90 Voorkomen f 0.05

5

Zomergasten van Zandvoort

Het adres voor Uw Ie Kwal.

Rund- t Kalfs- en
Varkensvleesch

annex Fijne Vleeschwaren
is

VleeschhouwerijA. Molenaar
SCHOOLSTRAAT 3 TELEF. 543

'VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN OP
WORDT OOK GE

VISCHHAL

T\ MOLENAAR
HALTESTRAAT 51

3-5-3
BAKKEN

MAISON CASSEE
Banketbakkerij en Kokerij

Burg. Engelbertsstraat 50 h. Zeestr.

Levert reeds gedurende 22 jaar het
beste en nieuwste, op gebied van
Banketbakkerij en Kokerij.
Het reeds van vóór 1912 bestaan onzer
zaak, waarborgt U kwal. en bediening

BEZORGD OOK DINERS AAN HUIS
Telefoon 269 Telefoon 269

Henk Schuilenburg
't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER
IS ALLEEN GROOTE KROCHT No. 13

Hijwielen, Onderdeden en ruime sorteering Banden.
1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING
Goedkoope prijzen, — Vlugge bediening.

1ste klas vakmanswerk.

Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam en dat zegt
genoeg.

Voor goedkoopen en degelijken

REPARATIES
aan ALLE UURWERKEN
GOUD- en ZILVERWERK
is en blijft

H, Martin - Pakvefdstr. 8-10

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TANDARTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ;

pijnloos

trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
m

Maandagmorgen van 10— 11% uur

Dinsdagavond van 7)4 — &/4 uur
Woensdag tusschen 4— 5 uur

Donderdagavond van 7%—8% uur

Zaterdag tusschen 10—11% uur

Zaterdagmiddag van 2—4 uur

®®®[§Mü®[!]S!][i][iMi]®[Ml§]^

ÏWEET U!

DAT BIJ ONS UW BROOD
- MACHINAAL WORDT -

1 GESNEDEN
GEEFT GROOT GEMAK EN
BLIJFT 2 DAGEN VERSCH

ALLEEN bij Luxe Bakkerij

1 W. van der WERFF

s
s
m
m
m

1 GASTHUISPLEIN 1

Telefoon 129 — — Zandvoort

m
m
m

®

ZANDV. GLAZENWASSCHERIJ
Inlichtingen en bestellingen :

STATIONSSTRAAT 7

Dames en Heeren
FLANEL DE GROOTE MODE
Wie bij ons gedurende de maand Juni voor ƒ 20.— be-

steedt, krijgt een flanellen pantalon van ƒ 6, 7, 8 of 9

naar keuze voor ƒ 2.50

HEEREN COSTUUMS ƒ 27.50; 30.—; 32.50; 35.— etc,

FLANELLEN COSTUUMS ƒ 22,50; ƒ 25.— etc,

MANTELS ƒ 20.—; 22.50; 25.—; 27.50 etc,

MANTELCOSTUUMS ƒ 25.—; 30.—; 35.—.

Heeft U stof, wij maken U prima costuum ƒ 20.

—

Costuums keeren ƒ 17.50, met geheel nieuwe voering

Costuums persen ƒ 1.— ; bij abonnement ƒ 0.75.

Dames- en Heerenkleermaker H. Lüijte Jr.

—:— PAKVELDSTRAAT No 21 —:—

HINDERLIJKE OVERKAPPING TE ZANDVOORT
Aan het tramgebouw bij het eindpunt van de tram

te Zandvoort bevindt zich een overkapping, die bij een
hoogte van 200 e.M., niet minder dan 70 e.M. over den
rijweg uitsteekt. Herhaaldelijk kennen auto's met die

kap in aanraking, waardoor de carrosserie wordt he-

sehadigd. De kans op botsing wordt nog vergroot, door-
dat ter hoogte van die overkapping, welke een totale

lengte van 15 Al. heeft, auto's parkeeren, waardoor de
beschikbare wegbreedte tot slechts 2 M. wordt terugge-
bracht.
De afdeeling Verkeer en Wegen van den B.B.N', heeft

zich tot te betrokken instanties gewend, met het ver-

zoek, in het belang van de veiligheid van het verkeer
tic hinderlijke overkapping te doen verwijderen.

T.B.C.-BESTRIJDING.
I let bestuur der Vereeniging tot bevordering der be-

langen van T.B.C '„-patiënten in Nederland, hoopt 4

Augustus a.s. een huiscollecte met lijsten te doen org-

ganiseeren, en roept gaarne de hulp van een aantal

Zandvoortsehe dame» voor dat doel in.

Toestemming van B. en \Y. is reeds verkregen voor
deze svmpathieke collecte. Zij, die zich deze dag be-

schikbaar willen stellen, worden verzocht zich op te

geven bij Mevr. de Boer, Zandvoortsehlaan 11.

Bij voldoende deelname wordt zoo spoedig mogelijk

een vergadering beiegd ter verdere bespreking.

Zeker zullen er velen zijn, die de Vereeniging 4 Aug.
willen helpen, om haar ïrmoi werk voor de lijders aan.

deze verschrikkelijke ziekte voor te kunnen zetten.

P* FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan IMoord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle Vóór-
komende Schilderwerken.

gf^p- Scherp concurreerende prijzen. ~^fl|

KORTE GOLF.

Schoolkinderen zullen met de Statendam een bezoek
aan Nw York brengen.

Elf jongens en elf meisjes uit de verschillende pro-
vincies, zullen hun vacantie in Amerika door brengen.

Hier regelen monsclien uit de onderwijzerswereld en
autoriteiten de keuze.

In Amerika wordt dit plan niet alleen gesteund door
de New Yorkschc schooljeugd, maar interesseeren zich

bijzonder de groote uitvoer industrieën voor deze in-

ternationale jeugdvriendschap.

Een nachtfeest, dat aangekondigd wordt als „Nuits
Fecriques" en deel uit- maakt van een programma, dat

ook Lenden, Warchau, Stockholm, Brussel, Lissabon
en andere groote steden van Europa bevat, zal Zater-

dag 21 a.s. in het Stadion te Amsterdam worden gege-

ven.

Meer dan honderd dooden brachten de verkeerson-
gelukken in de weck van 15 tot 22 Juni in Engeland,
liet aantal gewonden bedroeg 5018.

Van de 70C0 duiven, die aan een wed vlucht deelna-

men, kwamen slechts 25 vogels in Ierland terug. •

De rest kwam om in de Iersehe Zee, toen de vogels

op hun vlucht daar door een storm werden overvallen.

De hitte in Amerika is zoo ondraaglijk geworden, dat
vele slachtoffers te betreuren zijn. Vrijdag 29 .luni was
de warmste dag, sedert 18^4 genoteerd.

De werkloosheid neemt iets af. Volgens gegevens-
statistieken omvattende 592.000 georganiseerden be-

droeg het aantal wcrkloozen 157.000 in de maand April.

In het landbouwbedrijf komt een kleine verandering
ten goede. Visscherij is nog in dezelfde toestand. Tex-
tiel, mijn- en drukkersbedrijf, diamant- en tabaksindus-
stric vertoonen stijging van werkloosheid.

Te Velzen werden pogingen aangewend, om te ko-
men tot stichting van een gymnasium. De Regeering
heeft echter medegedeeld, dat onder de tegenwoordige
omstandigheden niet aan subsidicering kan gedacht
worden .

Spelevaren kan gevaarlijk zijn als men niet zwem-
men kan. De N.C. Reddings Brigade te Reeuwijk had
aan de raad verzocht een verordening te maken, waar-
bij het aan hen, die niet konden zwemmen, verboden
zou zijn. op de bekende Reeuwijksehe Plassen te zeilen

of kano te varen.
De raad van Reeuwijk besliste afwijzend op dit ver-

zoek.

*

t

SIGARENMAG. „BREDERODE" $PA RA DUSWEG 20 (hoek Brederodestraat) <g»— 5 minuten vanaf „Zuiderbad" — &.

Ruime sorteering Sigaren uit 1ste klas fabrieken :

o.a. Spanera - La Paz - Hoef-
nagels - LokinöWeisz - Regal -

Victor Hugo - v, Zijsfc - Pr» Maurits
ENZ. - ENZ. - ENZ.

Alle merken Cigaretten*

Rookt Brederode Corona's . 6 et (zacht en geurig) ^
Probeert U ze eens. T

^ Sigaren steeds droog. Cigaretten altijd versch.

CKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAp
... door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Hij schiet met hevig gcrinkinkcl
En veel lawaai de kamer in.

Bom! Kijk, nu is er vleesch op tafel!

De Burgemeester heeft zijn zin!

Maar jongelui, het is de vraag.
Of 't niet zwaar ligt op z'n maag!

De Burgemeester vlucht naar boven.
En klimt, al sidderend voor zijn lot.

Tot boven in den hoogsten schoorsteen,
En denkt: „Hier ben ik buiten schot".
Maar, naar men op het plaatje ziet.

Is dit nog lang zoo zeker niet!



RIJSVERLAGING VAN NELLE'S
EBROKEN THEE

VANAF HEDEN worden tengevolge van de
verlaging der Invoerrechten al onze thee-

soorten met 10 ets. per pond verlaagd.
PER ONSPAKJE

AFTERNOON TEA Xf Os. THANS
GOLDEN CUP-TEA M „ „

PANTER THEE,i? „ „

GIRAFFE THEE 20 „

PRISMA
.
THEE; j2tf „ „

KUBÜSTHEE^ „

DISCUS THEE ^ „ ...

K E G ÉL THEE >T „ „

ROTTERDAM, 2 Juli 1934.

PAKJES KOFFIE
SEDERT 4 JUNI 1934 zijn onze prijzen

als volgt verlaagd. PER „^pondspak

R O O DM E R K AÖ Os. THANS 55 Cfs.

PAAR S MERK SS „ „ 50 '.,'

ZWART MERK Jr6 „ „ 45 ..

G E E L M E R K A$ „ „ 40 .,

GROÉNMERK Ati „ „ 35 ..

BLAÜWM ÉRK 26 „ ;, 33 „.

Cl R KELKOFFI E . . . ., . . . 32 v
MAGNEETKOFFIE ','.

. ... 28 ..

FAKKELKOFFIE . . . . . 24 II
BAKENKOFFIE . ..... 20 IpS
BIJLTJESKOFFIE . . . . . . . ttfiMi

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 8 Juli v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 8 Juli v.m. 10 uur: de heer A. C. Reuijl.
N.m. 5 uur: Geen dienst

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 8 Juli v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
n.m. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 44.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat -15.

Zondag 8 Juli v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.

Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Zaterdafi van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgefötraat.

Vrijdag 13 Juli Middagdienst 8 uur.

Zaterdag 14 Juli Einde v.d. Sabbath 10.08 uur.

Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.

Middagdienst 2 uur.

Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-
bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

ZANDVOORTSCHE CRICKETCLUB.
In verband met zeer belangrijke mededeelingen, wor-

den alle leden en juniorleden verzocht, om Zaterdag-
avond 17 Juli 's avonds 8 uur aanwezig te willen zijn

op het terrein der Zeemeeuwen.
Bij den Penningmeester, kunt U allen een kwitantie

bekomen waarop, na vertoon aan den secretaris, de
heer N. Aker Haltestraat 68, U een lidmaatschapskaart
zal worden uitgereikt.

Zeer waarschijnlijk zal er Woendsdagavond, 11 dezer

een friendly game gespeeld worden, waarbij U allen

aanwezig moet zijn.

Op uw komst op Zaterdagavond wordt dus stellig

gerekend, ook op hen, die tot nu toe nog geen gelegen-

heid gehad hebben te komen.
Het bestuur der Z.C.C.

SCHERMWEDSTRIJDEN UITGESTELD
De Internationale Schermwedstrijden, die Zaterdag

7 en Zondag 8 Juli a.s. op het terras van het Noorder-
bad gehouden zouden worden zijn in verband met het

overlijden van Prins Hendrik uitgesteld tot 25 en 26

Augustus a.s.

CONCOURS D'ELEGANCE.
Een wedstrijd, die als het meest moderne op enze

badplaats zeker wel de aandacht zal trekken is wel

het Concours d'Elegancc, dat 22 Juli a.s. in het Noor-
derbad gehouden zal worden.
Aan deze wedstrijd is tevens een kinderwedstrijd

verbonden.

KINDERFEEST IN NOORDERBAD.
Woensdag 8 Augustus wordt er in het Noorderbad

een groot kinderfeest georganiseerd door de Bijenkorf.

ARKIEZEN
Bestelhuis: KERREMANS, Qroote Krocht 11

Fabriek: WILLEMSEN, Kerkstraat 2, Haarlem
Telefoon 15957.

Extra aanbiedingen F
SPOTPRIJS ! Prima tnatzijden Damesondeijurk

met fraaie pas nu 98 et
Bijpassende Directoires 69 et
Extra mooie matzijden kousen in

moderne Zomertirten 69 et

Verder in al onze artikelen EXTRA KOOPJES

Koopjeshuis
Kerkstraat 32 - Naast Albert Heijn
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ZATERDAG 7 tot en met DONDERDAG 12 JULI - 8,15 uur

7 DAGEN

!

7 OPVOERINGEN !

De groote Glansfilm van de Metro-GoldwijnDA
,v,>

M

De grootsche onovertrefbare Metro-Goldwyn-Mayerfilm

De film met een hart, de film met gevoel, de film met een waarachtige, diep menschelijke geschiedenis, ,

en bovendien de lilm met ongekende tafereelen vol glorierijke schoonheid en melodieuze muziek als geen ander t

ROB ER T Z. LEONARD
de regisseur die met zijn eerste geluidsfilm „BROADWAY MELODY" Me geheele wereld verbaasde»

brengt U met „DANCING LADY" opnieuw het bewijs van zijn ongeëvenaard vakmanschap*

De songs „EVERYTHING I HAVE IS YOURS". „Hl. HO THE GANGS ALL HERE". LETS GO BAVARIAN"

„RHYTHM OF THE DAY" 8. „DANCING LADY" zullen spoedig door geheel Amsterdam worden gerongenoj

De grootsche showtafereelen:
"

„DE SPIEGEL VAN VENUS" „DE DRAAIMOLEN VAN DEN) DANS»
„MEISJES IN CELLOPHANE" „ONZE MODERNE TIJD "

, *

zijn zoo enorm, dat U zult uitroepen: ZOOIETS MOOIS IS NOG NIMMER GEZIENI

StÖ0EG*fel4^S^^EN=W8M5*^fi

Verder 'n buitengewoon verzorgd bijpropmma

Géén toegang onder 18 jaar. ENTREE 40-65-90-110-135 et, plus belasting

Zondagmiddag half drie Familie-Matinee
ALS HOOFDNUMMER t

DE DOORDRAAIER
Een amusant filmverhaal* Verder komisch bijprogramma

Entree 15—30—40 et* plus belasting*

VERWACHT:

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigarenmagazijn

EISENHARDT - Stationsplein - Zandvoort*

Bronk hors t's Schoenen |———

—

e

Beter en Goedkoop©/* §

HALTESTRAAT 21
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SC] IOOLZWEMMEN.
Hoewel Zandvoort zoo nauw met het water verbon-

den is, valt liet toch op, dat er zoo weinig ervaren
zwemmers onder onze inwoners geteld worden.

Gelukkig komt daarin een zeer groote verandering
ten goede.

In de eerste plaats is dat te danken aan de Zand-
voortsche Rcddings Brigade.
De wmterlessen in Stoop's bad worden steeds druk-

ker bezocht en de gunstige resultaten kunnen getoond
worden door de diploma's, die tic leden van de Z.R.B.
van de Ncderlandsche Zwem Hond ontvangen na ge-
slaagd examen.
Maar dat zijn alti|d nog maar zij, die uit zich/clvc be-

langstelling voor het zwemmen hebben.
Een belangstelling op enthousiasme gegrond en niet

op plicht.

Met recht mat; men met het oog op dit vraagstuk
zeggen: Wie liet kind heelt, hectt de toekomst.

In dat opzicht hectt de heer Van Pagcc, leeraar in de
lichamelijke opvoeding een mooi stuk werk \erricht.
Door zijn voorstellen is n.1 op de lagre scholen hel

school/wemmen inge\ oercl.

Voorloopig is de proei genomen met het vijlde leer-
jaar. Voor hoogere leerjaren was de tijd om het onder-
wijs met succes te T,olgen, te kort.
Met dit leerjaar hoopt de heer Van Pagcc na afloop

van de schooljaren goede resultaten te bereiken. Een
potsen, waarbi] hij energieke wijze gesteund wordt door
mevr. Van Pa<4ee, die even enthmousiast /ich geelt bij

het zwemonderwijs van de meisjesleerlingen.
Extra vermelden we no>4, dat deze poging om meer

belangstelling te wekken voor de zwemsport alleen is

kunnen slagen, omdat de heer Van Deurzen het bassin
van het Noorderbad bereidwillig en geheel gratis ter
beschikking van de schoolleerlmgen heelt gesteld.

Zooals we > rocger reeds mededeelden is in het wed-
strijd bassin een Icerlingcnatdeeling aangebracht, dat
alle gevaar buitensluit.

\\ ij hopen en vertrouwen, dat mevr. en de heer Van
Pagee succes met hun pogen zullen hebben.

Dit valt reeds te constateeren als er ooit lessen door
leerlingen met volle toewijding gevolgd zijn, dan zijn
het deze zwemlessen m N oorderbad.

LEKKER, WARM WEER . . . DUS IJS.
Wat staat in den tegenwoordigen tijd bij lekker, warm
weer. meer in het teeken van veririssching dan een
I.fsie?

In de laatste laren is het I.lsie al meer en meer onder
controle gekomen, en wordt er aan de bereiding daar-
van groote cischen gesteld, dit alles ter voorkoming van
het verkrijgen van consumptie-ijs dat schadelijk zou
zijn voor de gezondheid. Zoo gaat het ook met de wijze
van bereiding, die groote veranderingen bracht.
De „Crémerie a la coupe Glacé" Kerkstraat 10, is op

dat gebied al heel modern ingericht met een Amcri-
kaansche machine, die zonder ruw IJs met 18 graden
onder nul voor het oog van het publiek het consumptie-
ijs fabriceert. Ieder kan dus zeil zien hoe de hygiënische
bereiding wordt toegepast.
We denken dan ook wel als Zaterdagmiddag tus-

schen 3—4 uur gratis ijs zal worden verstrekt, dat het
dan in het gedeelte voor Kerkstraat no. 10 een ware
volksverzamcling zal wezen.

DANCING LADY.
Hollandia Bioscoop.

Een arm maar mooi en jong meisje danst in een re-

vue, die opgevoerd wordt in een der New Yorksche
achterbuurten.

Zij redt zich uit deze vergiftigde sfeer, doordat zij

zich geheel met al haar willen en kunnen concentreert
op haar vak.
Dan komt de genotzockcr, de jonge millionair en het

eerste aanknoopingspunt is het betalen van de boete,
aan Jossie (Joan Crawiord) opgelegd bij een politie-

inval, die zoogenaamd onzedelijk dansen meent te moe-
ten constateeren.

Zij aanvaardt de hulp, maar met het besluit, deze ge-

schonken vijftig dollar van haar gespaarde gage terug
te betalen in betere tijd.

De millionair (Clark Gabbc) heeft echter andere ge-

dachten maar bemerkt, eerst tot zijn verbazing, later

tot zijn teleurstelling, dan tot zijn woede, dat hij geen
bijzondere avances met zijn geldmacht op het arme
danseresje maakt.

Later, als voor Janie werkelijk een betere toekomst
daagt, is het zijn gewekte eerzucht, die haar tracht te

vernietigen door haar in haar werk te treffen.

Dank zij de onuitputtelijke geldschatten, waarover de
millionnair beschikt, lukt dat volkomen.
Maar de gerechtigheid waakt.
En juist als het kwaad dreigt te zegevieren, juist dan

komt de wrekende hand, die de straf voor deze snood-
heid, hoc ver dat moment ook verwijderd scheen van
het heden, de verdiende vergelding brengen.

Janie wordt niet het slachtoffer, maar zegeviert door
de reine onschuld van haar ware liefde voor haar Patch.

Kort hier verteld, geeft het filmbeeld een reis door
levensleed, langs bedrog en intriguc. die dit lint van
Dancing Lady met Joan Crawiord in de hoofdrol tot

een beste maakt van de nieuwste, die dit seizoen zijn

uitgekomen. Het geeft een sterkende troost, dat zij, die

een zijn in hun verlangen door de eenheid van hun wer-

ken ten slotte toch nog wel vrede en geluk kunnen vin-

den, al schijnen de omstandigheden hopeloos donker
en duister.

Naast het rasechte, door Joan Crawiord uitgebeeld

het taaie volhardende van Clark Gabbe.
Een lint, dat avond aan avond verdient, om de groote

belangstelling naar de Hollandia Bioscoop aan het

Stationsplein te trekken.

IMYCO LITSJUMEAUX IN WIT LAKE EN

vanaf f 19,50

EIKEN MET GEZONPHE8DSMATRASSEN ! !

IETS ORIGINEELS
Alleenverkoop voor Zandvoort

De Witte Zwaan - Dir. Waterdrinker
Brugstr. 1-17-19, Telef. 464

tuinameublementen /

bank, tafel, 2 fauteuils
y

serrekieedjes en stoelen

serrekussens f 0.40

chinamatten in alle maten

ligstoelen en overloopers

theemutsen f 0,25

jjroninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465



TELEFOON 491 - DIR. H. A. KLEIN Jr. - ZUID-BOULEVARD

Bij gunstig weer Donderdag 12 Juli des avonds 830 uur

POPULAIR OPENLUCHT CONCERT
bij ongunstig weer in Gebouw „MONOPOLE"
door het geheele Bad-Orkest - Zandvoort
— (Mendelssohn-Bartholdy-Orkest) —
onder persoonlijke leiding van Prof. FELIX ROBERT MENDELSSOHN

Uitgevoerd worden : Ouvei'ture : Rosamunde, Orpheus, Groote fantasieën : „Paljas"
„Le petit Duc" ; Ballotmuziek uit „Faust". Intermezzo : Coulored-Shadows, Weener
Walsen, Marsenen. VERPLICHT PROGRAMMA 25 CENT

L„—— .—
EMAILLE EMMERS vanaf 43 CGttt
EMMERS MET OPSCHRIFT 73 GGffit
NEST PANNEN, 5 stuks 390 GGttt
EMAIL PANNEN, vanaf 63 GGïSt
STEELPANNEN, vanaf . *f 34 GGitÉ
VERGIETEN, vanaf 59 G&tlt
TEILEN, vanaf 53 G&iïit
ZEEPPOTTEN 24 GGiSÊ
THEEBLADENVERGIETJES 29 GGBSÉ
MELKKOKERS 59 GGtSÉ
TAFELZEIL, per el 48 GGFSt
SPATZEILTJES 25 GGBSÉ

Fa. Th. Pasveer - Hallestr.
TELEFOON£311 — TELEFOON 311

Dankbetuiging

Hiermede betuigen wij on-
zen hartelijken dank aan
Dr. Kamminga, Dr. Mulder
en de Zusters van liet Dia-
conessenhuis te Haarlem
voor hun volle toewijding
betoond tijdens de ziekte
van onzen Zoon

ARIE.
Tevens onzen hartelijken

dank voor het medeleven
betoond door buren en
vrienden, tijdens zijn ziekte
en overlijden.

Zandvoort, Juli 1934.
A. J. PAAP-KULK.
A. PAAP.

Gevraagd mnd Aug.

Vrij gem. ben. of bov.h.
zitk., gr. slaapk., keuken.,
slaappl. dienstb. Omtr.Kur-
haus. Br. m. uiterste prijs-

opg. onder H 95 Rouma &
Co, A'dam.

ij N 11 ti u i s l

T 1 blik gemengde biscuits J,C a, X
f inhoud ± 6 ons ^~? VV ^
X< 1 blik gemengde sprüs <j»/r ^. ^X 1 Pond 33 Ct >:

X

GROOTE KROCHT 32
angsnaHBHaanavHH
370 TELEFOON 370

E B Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis' Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor liet inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

TE HUUR GEVRAAGD:
vanaf 1 Aug. of 1 Sept. a.s.

voor den tijd van zes maan-
den

Gem. Villatje ef Etage
bcv. 3 Slaapk., Zitk. en keu-
ken. Br. met prijsopg. ond.
no. 34 bur. Zandv. Crt.

10.000 den
genieten thans met het mooie
weer van hun

rC« va rijwiel

Waarom Gij nog niet??
Model A: 2 Handremmen f40 —

B: Freewheel en Bandrem f 33»75
„ C: Torpedo Remnaaf.. f37.75

ijwielhandei
H* C* v* Nieuwenhuizen

Pakveldstraat 4

TE HUUR OF TE KOOP:

Groote Garage
oppervlakte 300 M2

, gelegen
centrum van het dorp. Te
bevr. bij Makelaar W. Paap
Zeestraat 14 Tel. 465.

TE KOOP:
2 en 3 pits Petr.stellen

en een

Partij Rieten Stoelen
„DE WITTE ZWAAN"
Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

Mevrouw! Door onze geweldige om-
zet, is de KWALITEIT een waarborg

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE: .

Leverworst, Bloedworst, Kalfs Boterhamworst,
Kalfsgehakt, Pekelvleesch van de firma Cohen,
Leverkaas, Lever, Gekookte Ham, Schouderham,
Rauwe Ham, Blaas ham, Roastbeel, Bacon, enz.

Speciale Aanbieding:
Goudsche Kaas, per pond vanaf 29—35—39 ct
Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 ct
Haringsalade 25 ct
Vleesch salade 30 ct
Mayonnaise 35 ct
1 blik gemengde Biscuits één gulden
Frankforter Knakworstjes in blik, inhoud 4 paar,

ƒ1.—-
Het fijne pakje Melange B.F.M., is haast niet te
onderscheiden van roomboter.

Groote Omzet waarborgt kwaliteit.
Zie de Etalage.

LJ* Knotte? - Haltestraat 36

TE KOOP: nog eenige

Prima Bedstellen
Prijs billijk. Adres Kerre-
mans, Gr. Krocht 11.

Zandvoort

TE KOOP:
1 Meisjesfiets, 7—9 jaar
1 Meisjesfiets 10—12 jaar.
1 Gazelle Heeren Rijwiel

m.a. remmen.
Rijwielen te huur, per dag
en per week.
Parallelweg 17, Zandvoort.

Begrafenis Z+K+H+ Prins Hendrik
PER DU MÉE'S SALON EXPRESSE NAAR
DEN HAAG a f 2 p.p. retour.

Vertrek 8 uur GARAGE DU WIEÉ KI. Krocht 5

VOORZIET U SPOEDIG VAN PLAATSEN
DAAR DE AANVRAGE REEDS GROOT IS.

Telef. 108 Zandvoort — Telef. 16166 Haarlem

KRIJGT U GASTEN !

Wij verhuren uitsluitend
ENGELSCHEWIT LAKE LEDIKANTEN
IVIET PRIMA KAPOK MATRASSEN
Tevens bedden en meubelen. DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19 — Telefoon 464
Ook op te geven bij:

P. K E U R - NOORDERSTRAAT 45

DAMES EN HEEREN
VOOR DE ZOMER

Flanellen, Palmbeach, Tropicaal
Costuums naar maat
Vraagt U eens stalen

Bewaren van Bontmantels verzekerd
tegen Brand en Inbraak

Tevens Reparatie en Oppersinrichting

A. F. ZORN
Dames en Heerenkleermaker

KERKPLEIN 8 — TELEFOON 306^——IIIWWIH 111111111111 111HM—

J.

In verband met het overlijden van
Z. K. H. Prins Hendrik is de aan-
gekondigde
DEMONSTRATIE met de

Michelin
Super-Ballonbanden
U I T B ES TE L

O

tot

Woensdag 18 Juli a*s*

Zie de advertentie in ons blad van de
volgende week.

^EEEEEOnOEm^
®
m
m
m
m

m
m
M
m
m
m

per K.G.
KLEINE MUIZEN 6 ct.

KLEINE RONDEN . . . . 8 ct.

KLEINE DUIN 8 ct.

ANDIJKER MUIZEN . . . . 8 ct.

per 10 K.G.
ƒ 0.57'

„ 0.75

„ 0.70

„ 0.80

De laatste Malta's 15 ct £ 1-45
m
m

OPPERDOEZER MUIZEN
RONDEN
OPPERDOEZER RONDE

per K.G. per 10 K.G-
. . 9 ct. „ 0.85
. . 10 ct. „ 0.95

. . 11 ct. „ 1.05

K.G. 10 K.G. 25 K.G.

I UITSLUITEND A CONTANT.m
m
m

Boven 10 K.G. gratis thuis bezorging.

ZONDAGS TOT 12 UUR GEOPEND.

Duin Eigenheimers 9 Ct 87'|2 Ct £2-

HOTELS en PENSIONS EXTRA KORTING.

N DEURSEN'S AARDAPPELHAN

Hl
Hl
11
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m ZANDVOORT. - KERKPLEIN 8b - TELEFOON 74
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m



Badgastenlijst der Officiëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

DE UITGEVER.

HOTEL GROOT BADHUIS

P!B5fStggÉ

Kreuzhauze^, A
Lambclins, L.
Leon, fam.
Alijke, E. Malmö
Axïsen, A. Oslo
Carp, A. Warmond
Schcltens, A'dam
Aardewerk, A'dam
Boete E. A., A'dam 1

Bruns, W., Lobith 1

Boisscvain. L., A'dam 1

David. T.,' 1

Dresden, S. A'da m 2
Dresel, A. A'dam 1

Dudok v. Heel C. A'dam 1

Egro. E., A'dam 1

Geus v.d. Heuvel, Brussel 1

Goldschmidt. C. A'dam 2
Hardenbroek. C. B. Ambacht 2
Hokman J. A. Ambacht 4
Jansen. M. C. C. Schijndel 1

Keg. C. Zaandam 2
Klein. E. 1

Kiefte, C. A. den Haag 2
Lotsy. K. Dordrecht 1

Leoni, Jb. A'dam 2
Jeoni. J. A'dam 2
Mulder H. Lobith 2
Mutsearts, N. 1

Mainz, B. 1

Olimann, R. Duisburg 5
Post. K. A'dam ' 1

Peigclstok C. A'dam 2
Pann, Mevr. E. 2
Pauw. C. A'dam 2
Pcereboom, H. E. H'vcen 1

Scheepmaker, J. A'dam 1

Stoelsel, G. Duss. 2
Schutte L. A'dam 2
Spaargaren J. H'veen 1

Sternberg, E. Hannovcr 1

Texcira de Matos, A'dam 1

PENSION BEAU SEJOUR

fam. Gloor, Bazel 3
fam. Limke, Bazel 2

HOTEL BEAU SITE.
Hendriks, P. H. Amsterdam. 5
Kunst, J. Groningen 3
Hardenbroek, Bar K. J. K.

Bennebroek 4
Hooft Graafland, Jhr. Hilv. 2
Timmermans, H. P. A'dam 4
Prager, Dr. M. Fürth-Beieren 2

Klaassens, H. Groningen 3
Abrahamson, F. P. Bussum 2

Bolomey, F. G. E. Heemstede 2
Lindheimer, F. A'dam 2
N. de Salis Fr. Bern 1

G. Z. Veerman, A'dam 5

R. Cramer, Genève 2

A. G. T. Kniphorst, Leeuw. 3

Jonkvr. N. de Salis, Oosterbeek 1

Mevr. D. Smit-Aswing, Gron. 1

A. J. Hendrix, A'dam
W. Verkade, A'dam.
Mevr. Houwink

PENSION BELLA-STELLA
fam. Trouw, Amsterdam
fam. H. van Es, Heemstede
Mevr. H. Bakker
fam. H. Duveen
fam. W. van Ingen
fam. J. Roelfs
Brn. A. Ascel de Winterstein
fam. Sandbrink

PENSION BODAMER.

fam. Nathan, A'dam
fam. Löwenstcm, Kóln
fam. Rijkhoff, A'dam
Mej. Raas, den Haag.
Frau Eichler, Erfurt (Thur)

fam. Kupcrus Hilversum
fam. Winkel, Eindhoven

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

PENSION BORGSTIJN
Mevr. Rijllart, A'dam
Mver. Trant, A'dam

PENSION BüCKMANN
Mevr. Hachis, Hilversum

Mej. A. v.d. Riezen A'dam
Mej. G. Koelman, A'dam
G. Ncumann, Berlijn

CARLTON HOTEL.
fam. Delmont, Hamburg
fam. Michalis, A'dam
fam. Cohcn, A'dam
tam. Polak, A'dam
fam. Frank, A'dam.
fam. Wcyl, Dusscldorf
tam. Reimus Hamburg
Mr. Maij, A'dam
Mr. v. Ansum, A'dam
Mr. B. Beckers
dames Hinzc Berlin
Mr. Spcrling, Amsterdam
fam. Elias, A'dam
Mr. Salomons, A'dam
tam. Uabenicht, A'dam
fam. Leib recht, A'dam
fam. Richwin, A'dam

PENSION CHARMA

fam. Gcneraldir, Fiklcr, Dotm.
Mevr. Fi^clicl-Kalker, A'dam
Vcra Orlow, A'dam
Bubi Orlow, A'dam

HOTEL - PENSION „IDA"
ram. Smit
iam. Kalff-Bockebindcr
fam. Speyer
iam. v. Gapellen
dames Koclewijn-Bcbas
iam. Sinnige
Mej. Norraner
Waltcr Epstcin

PENSION INTERLAKE
Hamming Kramer, A'dam
A. Tcuns, A'dam
fam. Harten, A'dam

PENSION C. KEUR
fam. D. Dragt, A'dam.
fam. Kwckkeboom, A'dam
fam. Gutt, A'dam

aar
Kruideniers-

fam. Arcnds, A'dam
fam. Rengeling, A'dam

PENSION KERK-OERLE
fam. Schuring, Utrecht 2
Bosma, A'dam 3
v.d. Wcrff, A'dam 3
fam. Hendriks, A'dam 3

PENSION „DE KROCHT"

Mevr. Vermeulen, Java 4
W. D. P. Kerkhof, A'dam 3

PENSION DOLLY & EVELINE
Mevr. J. van Schagen, A'dam 1

fam. C. O. Baas, Adam 3
Mej. E. v.d. Broekc, Adam 1

Fraul. E. Riedel, Dresden 1

Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

PENSION DIJKHOFFZ
fam. Rosenberg, A'dam
fam. de Vries, A'dam
fam. Kruyer, A'dam

fam. Waplcr, A'dam
fam. Kalf, Utrecht

M. Schroder, A'dam
L. Stolwijk, A'dam
J. Marie, A'dam

Hotel-Pension MARINA

fam. Zweypfenning, Zandv.
tam. Landshoif, Berlijn
tam. O Kwantes, A'dam
Mad. Lc Duc, Paris
Dames .1. Brouwer, Dokkum
fam. J. E. Smit, A'dam
fam. Evers, Bussum

PENSION FAVAUGE
fam. J. Monterzinos, A'dam 4
Sal. Asscher, A'dam 1

Fleer & Mevr. Loopuit A'dam 2
fam. v.d. Sluys, A'dam
Ch. Polak, A'dam
v. Son, Amsterdam.
Herr. W. Wolf, Neurenberg
fam. dr. Hollander, Nijmegen
fam. Orgelist, A'dam
fam. J. Coster, A'dam
fam. J. Lindeman,

fam. A. v.d. Sluys. A'dam
fam. Gezang, A'dam
Mevr. Prino, A'dam
B. Frank, A'dam
A. Lowcnstein, Paris
v. Essen, Vecncndaal

PENSION FREDERICA
Sejcé, A'dam
Capelle, A'dam
Morasand, A'dam
Kop, A'dam
Bouman, A'dam

Mevr. Prins, A'dam
fam. Bouna, A'dam
Mej. Rijkhoff, Adam

HOTEL GARNI

fam. Korsten, A'dam
Mej. Kain. Bussum
van Leeuwen, Bussum
mej. Hamers, Bussum

GRAND HOTEL

Sondhclm, fam. A'dam
TvL W: J. Bruxelles

fam. Rabbi, A'dam
fam. Wouters., Bruxelles
fam. v.d. Stylen, Acrdenhout
W. S Feenstra, Malang
fam. Max F-cckmin, Berlin
fam. Schnur, Berlin

fam. F. Moscou, A'dam 2
iam. Früdiger, A'dam 2
fam. Springer, A'dam 2
fam. Ellinkhuizen, A'dam 3
dames Post en Visser, A'dam 2
fam. dr. Ernst Schever, Siegnitz 4

iam. Kamerling, Bussum
iam. Schultz, A'dam
fam. Kassei, Oppcln
fam. J. Bruyn, A'dam
fam. Kok, A'dam

HOTEL L'OCEAN.
C.G.Lutsev, Whitchurch(Eng-)
Mevr. C. A. v. Wamel, R'dam
Mej. D. Popp, R'dam
tam. Rozenberg, A'dam
fam. Grifiin, Cologne U.S.A.

PENSION PAULA.
Limbach, Haarlem
tam. Harmscn, Warnsfeld
Uitenthuis, A'dam

S. v.d. Zandc
Mej. Standaart

PENSION PRETORIA
Mozer
Dico
Joossc
Suik

PENSION L. STREEP
fam. Drukker, A'dam
fam. B. Slager. A'dam
fam. J. v.d. Molen, A'dam
Mevr. R. Lessing, A'dam
Wctzel, Duitschland

HOTEL „SEINPOST"
G. C. Kalff, Hilversum
L. Silvercnstein, Paris
Johs. Johschncs. 1 lamburg
E. Cronthcr. Milaan
Cori Salter, Dresden
Ma>. Bakker. A'dam
W A. G. du Pui, A'dam
.1. P. Bijning, A'dam
A. Tcnbock, Haarlem
A. Ulmrich. Dusscldorf
fam. Turzek, Keulen
Torcher, J, Hamburg
E. Bernstein. Oslo
Mevr. Duuring. 's Bosch
Mej. L. Schwann, Haag
.lustïn Lang. A'dam
C. v. Leuven. A'dam
F. Zwiers, A'dam
fam. S. Konijn. Berlin

Dr. B. Ostcr, Hamburg

HOTEL STEIN.
II. Kornickcr, Berlin 1

B. Tecuwescn, Muller, Münchcn
W. van Dijk. A'dam 1

E. v. Dalen. Arnhem 1
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Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. Schaafsma, A'dam
fam. Domtrotr, Acrdenhout
fam. D. Vastmaar, A'dam
fam. Levée, A'dam
fam. Burmeistcr, A'dam
fam. \V. F. Looman, Bloemend.
fam. Dr. Immink, Zaandam
fam. G. Mijnarcnds, I feemst.

PENSION VERDOONER
S. Raadveld
E. Vrachtdocndcr

PENSION WEST-END

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein —

-

Tel. 142

fam. Anspaeh, A'dam 4
tam. Bosman, Kaapstad 5

fam. Rawson, Londen 4
mej. Poldner, Overvccn 1

D. O. ('orvcr, A'dam 2
Dr. K. I Iuzak Prva, Slowakije 1

R. Wiersinga, A'dam 2

Dagelijks geopend van 9.30—12
van 1.30—5 uur.
Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.

PENSION DE UITKIJK
Mr. J.Bicrcnbroodspot. A'dam 4
Dr. L. Ileijermans, A'dam 3
Dames Gla/cr, A'dam
Mevr. Taen-Cuvpers, Aerdenh. 1

Mevr. Dr. Mom, Ginncken 4

Reis- en Passage Bureau
P. L. DE

Zandvoort
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart

VRIES
Strandweg 4

Mij.

BLOEMEN M AG A Z N N „ERICA"
C. G. A. CASSEE Haltestraat 1 - Telefoon 200

rsK

*****,*
££**•*/'

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

fam. Albert, A'dam
iam. Bonnet, R'dam
fam. Stern, A'dam
fam. Meier, A'dam

Zomer- en Winter-
verblijf.

Mol, A'dam 3
Waagcner, Duitschland 1

Wijand, A'dam 3

A
Arcns, P. A. KI. Kr. 2 2
Akker, L. Zeestraat 5 2
Apotowski, I. Fav. 15 1

Arcm, J. H. v. Zandvl. 211 2+ 4
Asser, E. Hoogcweg 38 1

Assmann, P. W. Marisstr. 11 3
Aldenberg, T. Kostvcrlorenstr. 3
Aalbersberg. Y. Kostv.l.str. 10 5
Asscher, B. Strandweg 10 3

B
Bijl, L. C. Kostvcrl.str. 25 3
Boerkamp, G. W. Nieuwstr. 8 5

Berkhoudt, A. Kostv.str. 58 4
Brill, E. en A. Bredcr.str. 44 2

Bonk, A. Gr. Krocht 20b 1

Bever, J. v. Zeestr. 37 5
Bouwmeester, L. J. Kanaalstr. 4
Bakker H. L. Ruitcrstr. 1 1

Boer, J. de P. Heinstr. 7 4
Bos, D. J. G. Zandv.laan 6 4

Berge, M. v.d. Kostv.l.str. 78 4
Benten, J. Pcststraat 12 5
Brugman, P. Zandv.1. 185 3

Belinfante. Dr. Haarlem.str. 45 6

Belmont, C. M. J. Kostv.l.str.3 1

Funke, G. Gerkestr. 11 1

Fischer, J. Kostvcrl.str. 58 5
Funke, G. Gr. Krocht 11 1

Forel, A. Kostv.l.str. 2 5
Fischer, A. Gr. Krocht 5 3
Fekkes, F. Ostadestr. 21 3
Fehmandcs, Zeestraat 45 7

Fleschman, I. Barn. 2 4

G
Grcevcn, C. Rozcnn.str. 8 2

Gigck, \V. v. Floogeweg 38 2
Grzontha, G. Floogew. 38 1

Groenstadt fam. Floogew. 7 3

Glaser, L. G. FT. Grootstr. 15 1

Gompcrtsz B. J. Gerkestr. 20 2
Gordinge v. Kruisstr. 14 6
Gobets, I. Kostv.1. 7 6
Galles, A. Trompstr. 15 1

H
Flock, A. v.d. Parallelw. 21 6

Hoekstra, fam. Haarl.str. 15 5

liegt, Fr. Zeestr. 5 1

Haiman, M. Oostcrp.str. 23 6
Hulshof de Natris. Bredstr. 8
Hoog C. Bild.str. 22 2

Vl@GSGhfaouw&B*Sj A.M* §€&OT
voorheen JOH. WILLEMSE

UW SLAGER!!
HALTESTRAAT 54 — TELEFOON 24

Bromcs Mej. E. Kostv.l.str. 12 1

Bouma, fam. Fav. 31 3

Boogaard, Bilderd str. 4 4

Baas-Kopman O. C. Fav. 40 2

Boekdrukker Wed. Ostadestr. 4

Berman. P. Kostv.l.str. 40 3

Broekhuis. Sehoolstr. 13 3

Boender .1. Hoogcweg 20 11

Bode. L. Ostadestr. 30 4

Campcn, C. A. v. Koningstr.40 3

Coopman. II. 1'rcder.str. 181 2

Cats. ,L. S. Zeestr. 58 o

D
Degen .!. I loogeweg .-.(i 3

Drost, .1. Bredcr.str 7d ö

Dam. .!. \. Breder str. 2d 3

Diels, G. .1. Zomers Buiten 1

Denneb< om, .1. Parallelw. 35a 5

E
Eckhardt. G. M. Hoogew. 19 3

Eckendaal G. B. Floogeweg 06 .->

Fskcns, P. .1. Engelb.str. 4 4

Epstcin. W. l\n. 1
!

F
Fisschcr, H. .1 Gerkestr. 15b 3

Herlé, J. Zeestr. 71 5
Hartog. E. Pakveldstr. 2
Hart, M. Parallelweg 3

Husi. ,1. Schelpwcg 2 2
Horwitz v. Vollenhove Emmaw.2
Hanau C\ .1. Smitstr. 5a 4
ILmenberg, E. Zeestr. 58 7
1 1 >ttm inii. E. Bredcr.str. 64 1

Hoogland, P.Heinstr. 15 6
liehmes A. IT. Z. Buiten 1

Hulskcmpei", .1. Z. Buiten 3
Hartog. D. Brugstr. 14 2

llciT-elijn, S. Kost\.l.str. 26 3

Hoeve, A. W. ten Spe> kstr.18 2
I leiide. W . A. Oostcrp.str. 24 4
Hoist, 11. Cr Krocht 20b 2

I

Imbach. i I. P.l Icinstr. 7 o

j

Jonge. 1-:. de Parallelweg 19 3

.lansen, B. llaltestrtiat 70 1

Jacobson, R. Oostcrp.str. 6 1

.loose Nieland .TAV. 1 Ioogew.78 I

Jubels, W. Spoorstr. 15 4
Jansen, tam. .1. Snijcrpl. 4
Jonüh. C'. de Koningstr. 27 3

Jacobs, tam. llaltestr. 7 3

MONOPOLE - Stationspi. - Zandvoort

De Dancing bij üitnemendhei
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MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TEEEFOON 465
TE HUUR»
OIMGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op eik
qebied. Inlichtingen kosteloos.

OPENBARE VERKOOPING.
Woensdag 4 Juli j.l. werden door Notaris G. T. M.

Roozen te Haarlem geveild de terreinen aan de Dr.
Mctzgcrstraat en Stationsplein.
De terreinen aan de Dr. Mctzgcrstraat werden opge-

houden.
Het terrein Stationsplein werd gekocht door Make-

laar L. Citroen, Dr. Smitstraat voor de prijs van ƒ 4017.

WILHELMINASCHOOL DR. GERKESTRAAT
Na gehouden toelatingsexamen slaagden: voor de lc

klas Kcnncmcr Lyceum Theo Boeljon; voor de Ie klas

Christelijk Lyceum: Annic Koning, Nclly Hettelingh,
Dich Hettelingh, allen leerlingen der 6e klas.

VRIJWILLIGE

Openbare Verkooping

Notarissen Mr. M. Slingen-
berg en .1. van Munster van
Hcuven te Haarlem zullen
op Dinsdag 17 Juli 1934 des
nam. 2 uur in Café Welge-
legen van den heer Diemer
aan het Kerkplein te Zand-
voort, publiek verkoopen:

Een perceel bouwterrein te

Zandvoort aan de Dr. J. G.
Mczgerstraat, kad.gemeente
Zandvoort Sectie B nr. 611')

groot 4.56 Are, grenzende
aan en gelegen achter het
perceel aan de Boulevard de
Favaugc 39

Aanvaarding bij de betaling
vóór of op 28 Augustus 1934

Inlichtingen ten kantore v.

gen. Notarissen Ged. Oude
Gracht 82 te Haarlem, Tel.
13860.

GEVRAAGD: te Zand-
voort 24 Juli—21 Aug.

Gem. Huisje of gedeeltelijk

4 a 5 bedden. Prijs ƒ 20 per
week. Br. ond. no. 33 bur.
Zandv. Courant, Gerten-
bach's Drukkerij.

Crémerie a la coupe glacée
KERKSTRAAT 10
zegt reeds voldoende.

Het beste IJS van ZAND VOORT ! ! ! !

Voor BEWIJS geven wij ZATERDAG-
MIDDAG gratis Ijs tusschen 3—4 uur.

Zegt het voort* Zegt het voort*

" - Stationsplein
TELEF. 40 - DIR. G. KIEFER gj======================== m

Vanaf heden pote Zaal Dagelijks Geopend {
SPECIAAL CABARET PROGRAMMA* S

: ®
IWANOVA, Dansfantasiën- §®

JOHN RISCOE, in zijn nieuw repertoir* ®

§

w MAX VAN KLEEF, SILVER STARS §
De dansband van dit Seizoen. ^

®
Bm&®9&9&®®9®®®9®®9®&emmmG®mmm®m

Kostverlorenstraat 41

ZANDVOORT

Openbare

Vrijwillige Verkooping

Notaris Mr. J. A. DE LE
HAYZE te Heemstede is

voornemens op

Woensdag 25 Juli I934
n.m. 2 uur in Hotel Zomcr-
lust te Zandvoort publiek
te verkoopen:
De in goeden staat zijnde
villa ,„Helena Margaretha"
a.d. Kostverlorenstr. 41 te
Zandvoort, met schuur en
het eeuwigd. erfpacht v.d.

grond groot 6.19 Aren. Bcv.
ben.: gr. kamer m. prima
eikenh. betimmering, Oucl-
Holl. schouw, voor- en ach-
ter serre, kl. zijkamer, kel-
der, keuken; boven: 2 gr.

en 2 kl. slaapk. en badk.
Erfp.canon ƒ 103.60, grond-
bcl. f 48.09, straatbeïasting
ƒ 22.45 p.j. Bcz. Dinsd. en
Donderd. v. 2—4 u. Aanv.
in eigen genot na betaling
op 5 Sept. 1934. Nad. inl.

ten kant. v. gen. notaris

Raadhuispl. 13 Heemstede
en b.h. Woningbur. W.Paap
Zeestraat 14, Zandvoort.

Goed nieuws
voor Dames over

Elastieken Kousen

Origin. gepatenteerd

Burson-Lastex
Onzichtbaar

Gewicht per paar 70 gram
Prijs per paar . . f 10.

—

Naadloos
Onzichtbaar onder de dunste
kousen.
Past als Uw huid, rekt in twee
richtingen.
Geeft overal gelijken druk.
Geen maatwerk noodig.
Licht, koel, ventileerend, mas-
seerend.
Absolute verlichting.

Kan, moet zelfs gewasschen
worden.
Voor Dames en Heeren.

Burson-Lastex Kousen

Alleen verkoop voor
Zandvoort

L, BLAAUBOER
Gedipl . Drogist

Haltestr. 46 - Tel- 192
Zandvoort

GEVRAAGD:
Een nette jongen voor IJsverkoop
AANMELDEN: STRANDWEG 24

HUIZEN-RUIL
Groot huis met grootc tuin
op één der eerste standen
van Zandvoort in ruil aan-
geboden tegen een paar ar-

beiders- of burgerwoningen
in het centrum van Zand-
voort. Br. onder no. 31 bur.
Zandv. Crt., Gertenbach's
Gcrtcnbach's Drukkerij.

Voor
Solied en concur-

reerend timmerwerk
is Uw adres: H. SCHOL-
TEN, Ten Catestraat 5.

Adm. onderlegd Persoon
bek. met mod. talen, b.z.a.

ook voor andere werkzaam-
heden. Laag salaris. Br.ond.
no 32 bur Zandv. Courant.

Voor

RAAMHORREN
is uw adres H.SCHOLTEN
Ten Katcstraat 5.

TAXI

Telefoon

RUBME STALLING
DESGEWENSCHT MET ONDERHOUD

Garage Stationsplein - TeL 340
WIE STUDEERT VERDER?

*

De cursussen van de lagere scholen eindigen.
Het is een moeilijke tijd, maar toch zal altijd waarde-

blijven hebben dat, wat in de jeugdige jaren wordt ge-
leerd.
Het kan een grondslag zijn en het moet dienen, orrt

later, in welke richting dan ook, op voort te bouwen.
Misschien is het daarom, nu er geen behoefte is aan.

jeugdige arbeidskrachten waar ouderen zonder werk-
staan, wel juist een bijzondere tijd.

Wij vestigen dan ook nog eens speciaal de aandacht
van ouders op het aanmcldingsuur voor de U. L. O.
school aan de Hoogewge, dat hedenmiddag van twee
tot drie wordt gehouden.
Woensdagmiddag is het ook reeds aanmelden ge-

weest. Deze Zaterdag is de laatste gelegenheid.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

BLOEMPJESDAG ST. ELIZABETH-VEREENIGING
Morgen Zondag 8 Juli wordt door bovengenoemde

vereeniging een blocmpjesdag gehouden.
Weer een bloempjesdag zult U zeggen. Maar toch

zult U met ons eens zijn dat ook deze poging om wat
geld in 't laadje te krijgen aller sympathie kan hebben,,
want het doel is om arme zieke menschen te helpen,,
door goede verpleging en dikwijls zoo hoog noodige-
versterkende middelen.
Loopt U morgen geen verkoopstertje voorbij, want

vele kleintjes maken een grootel
Nu nog een oproep voor verkoopsters en verkoopers.

Laat U voor één dag per jaar eens zien hoevelen er wat
over hebben voor arme zieken. Komt Zondagmorgen ire-

het patronaatsgebouw; pak bus en bloemen, en dan op>
stap.

VOOR DE VACANTIE
RUGZAKKEN

STRANDTASSCHEN.
en verdere REISBENOODIGHEDEN

Drogisterij J* CL A* Stijnis
ORANJESTRAAT 7 - TELEFOON 247

K
Kleef, M. Zecstr. 63
Kotemoot, A. Kostverl.str. 9
Kattenburg, S. Zcestr. 39
Kcllenbach, G. Zecstr. 37
Kranz, K. Dr. Mctzgerstr. 53
Kirsch, I, Zcestr. 37

'K.'üyn, J. 1 1- Trompstraat 15

Kastelein, J. P. Brcder.str. 168

Kruijse, A. J. O.parkstr. 45
Keizer, H. Breder.str. 82
Kammcyer, J. Parallelw. 25a
Karsdorp, H. Spcykstr. 16 a
Klecrkoper, Gez. Brugstr. 4
Kruskal Mevr. R. Trompstr.15
Koot, H. Trompstr. 15
Klokkemcijcr, P. Gerkestr. 57
Kooi, M. Trompstr. 15

Klein. Mcj. C. Kostverl.str. 12

Kerkhof, W. Zcestr. 22
Koclcwijn. L. Fav. 53
Kopeke L. Fav. 40
Koog M. W. v.d. Kostverl.str.

Liehtcstcin, M. Mctzgerstr. 53
Löwenstein E., Brcder.str. 44
Leer, H. v. Gr. Krocht 20b
Loo, W. v. Gr. Krocht 20b
Linde, J. v.d. Tromrjstr. 15
Lobatto, S. Vondelstr. 8
Lam. S. Hcemsk.str. 4
Lefering H. C. Parallelweg 43
Lelie C. v.d. Trompstr. lo

Linden J. v.d. Trompstr. 15

Linde, ,T. v.d. Ileinstr. 11a

M
Meierhof, lloogcw. 1

Maassen, A. G. Stationspi. 31

Muntankcs, fam. Koningstr. 83

Marken. L. W. A. Kostvcrl. 58

Maria, .T. .T. Gr. Krocht 20b
Mecuwis ,T. Kostvcrl. 1

Mevcr. 11. Brcdstr. 130

Muim lam. Brugstr. 19

Marmctte, M. Hoogeweg 48
Metsch C. Witstr. 5

Monikkendam J. Kostvcrl. 3

Moffic, S. Zecstr. 54
Mevcr G. Barn. 2

.Muhlbach E. Barn. 2

Mossel E. Parallelw. 35a
Moppcs M. Mctzgerstr. 92

N
Noorderdorp, C. v.Speykstr.9a 3
Nantes, G. Zeestr. 5 2
Nathan, E. Breder.str. 44 1

Nabarro Mej. S. Kostverl. 12 1

Nokramcr Mej. Fav. 1—

3

1

Ö
Oppenheimcr, Favauge 25 1

Oven, A. v. Engelb.str. 14 3
Otto, A. Engelb.str. 14 1

Ommen, Mevr. S. Engelbstr.40 3
Oom, J. Zeestr. 43 3
Oostcrom C. v. Pakveldstr. 3
Ottcn. W. Zcestr. 4 2
Orizand H. Z.Buiten 3
Oosten. D. van Kostverl. 25 3
Oosten J. v. Kostverl. 25 2

Put, Wed. W. Kruisweg 21 3
Pabst, H. Dr. Metzgerstr. 65 1

Prins E. Hoogewcg 48 2

Peereboom N. O.Parkstr. 49 5

Pul fam. Kostverl. 67a 4
Presscr C. Nicuwstr. 11 4
Poppers H. Swaluüstr. 13 4
Pijl J. G. Rozcnnobclstr. 25 2

Post. D. Z.Buiten 5
Peppel G. v.d. Kostverl. 3 3

Picterscn L. Trompstr. 15 2

Prins Mevr. Fav. 31 1

Polak .1. Hccmskerkstr. 2 8

Prior A. Bildcrd.str. 4 2

Pczaro M. Brcder.str. 68 5

Plank H. Zandv.1 143 4

Pluck V. H. Zcestr. 45 2
Peper Benner, M. Parallclw.69 2

Peppel, E. Kostverl. 3 3

Pragcr, Dr. K. A. Marisstr. 18 1

Philips, S. H. v. Spcykstr. 3 3

Pijtcrscn L. Trompstr. 15 1

R
Rhce, G. Mctzgerstr. 65 1

Rotenburg. G. Brcder.str. 43 5

Rijk, D. v. Trompstr. 15 1

Rost C. A. Hoogewcü 1 3

Roclfs. J. Ruitcrstr. 1 2

Reenen H. v. Kinsbergcnstr. 1 3

Rötencr ITanz .1. Marnixstr.15 6

Rotcnscheid J. Zecstr. 43 1

Rabbic, D. Duinweg 17 4

Rotschild I. Floogcwcg 50 1

Rooien G. Fav. 12 2

Roggink J. Trompstr. 15 3

Rooij Mevr. v. Hoogew. 48 2
Rot J. Z.Buiten 4
Rijkhoff Mej. Fav. 31 1

Ridel E. Fav. 40 1

Rozenbcrg M. Kostverl. 12 1

Schalkcr, S. J. Zandvlaan 37 1

Slap, S. Mezgerstr. 120 5
Strauchmann, fam. Fav. 15 2

Salomons, A. Favauge 6 6

Santberg, freule Favauge 7 3

Simons, FI. Mezgerstr. 49 3
Smit, P. Kostverl.str. 67a 6
Schuier, J. Mezgerstr. 69 1

Schamsen, A. Boul de Fav. 39 1

Sweerman v. Bork, Brcd.str.74 2

Sandhelm, A. Barnaart 15 3

Smit, P. Kostverl.str. 76a 6

Schonbermer, W. Ostadestr. 7 7

Schmitz, J. C. L. Flaltestr. 5 2

Schielt, J. Bred.str. 41 7

Spaans, T. Zomers Buiten 3

Sanders, M. Zeestraat 8r 1

Spanier M. Flaarl.str. 49 2

Saarberg P. Mctzgerstr. 126 4
Smit Mej. G. J. Metzgcrstr.44 3

Simons J. Kostverl. 44 4
Sandbrink D. Ruiterstr. 1 3

Stribc L. Ruitcrstr. 1 2

Smidt C. Pakveldstr. 24 3

Schuil, P. J. Stationstr. 15 4
Sanders, Mevr.. Barn. 9 1

Schaap, Mevr. Barn. 9 1

Schcllcvis, .1. Kostverl.str. 48 1

Slag, J. A. Zeestraat 44 4

Schaas, M. .1. v.d. Zandvl. 139 2

Sluis, H. v.d. Zandvl. 37 4

Spact, E. E. v. Trompstr. 15 2

Schakel Mevr. O.Parkstr. 55 3

Sommcrfcld I. 1 loogeweg 50 1

Schut B. Brcder.str. 84 5

Scholtcn L. Stationstr. 18a 5

Spitz fam. Gr. Krocht 27 4

Sacksioni S. Brugstr. 11 10

Schoenmaker C. Kostvcrl. 62 3

Straaten v. .T. Snijerpl. 1 8

Stolwijk L. Gr. Krocht 20 b 1

Schradcr M. Gr. Krocht 20b 1

Staal J. .T. Z.Buiten 5

Sinnige J. Fav. 1—

3

3

Sijbrands A. Stationstr. 12a 4

Sulstcrs A. Kcrkdwarsp. 7 2

Schwcrma M. Trompstr. 15 1

T
Thecboom, Mevr.R. Kostv.str.3 1

Tjemmens, A. K. Hoogew. 38 2

Thomas Mej. L. Kinsbergenstr. 1

Fellalian G. Metzgerstr. 65 2

Temmer Th. J. Bred.str. 86 4
Teeboom Wed. R. Kostverl. 3 1

Teewes. J. Hoogeweg 1 5

V

Vastenhoud, fam. Heemsk.str. 8

Vries, H. de Zeestr. 39 3

Velleman Max, v. Speykstr. 3 2
Veenboer, J. Hoogeweg 56 3

Vilder L. J. de Bred. 19 7

Vermaes Mevr. S. Kinsb.str. 1 2

Veumann G. Fav. 44 2

Verwilligen G. Zeestr. 22 4
Vonk J. C. Kruisstr. 12 5
Vies M. J. Kinsbergenstr. 7 4
Vries J. Dr. Gerkestr. 36a 4

W
Witmondt, A. Ostadestr. 6 3

Wormhoudt, P. Oosterp.str.34 4
Wit, P. de Kostverl.str. 75 6
Wastewal, M. 'v.Spevkstr. 18a 2

Winnink, I. Stationstr. 18a 4
Wolff. W. Fav. 25 1

Wind, J. Trompstr. 15 2

Wacherling J. O.Parkstr. 51 5

Wijga .1. Floogeweg 50 2

Worm FI. Kcrkstr. 9 3

Weitzcl J. H. Duinweg 6 4

Wccnnik M. Gerkestr. 20 1

Woldcr FI. Kostverl. 26 4

Ijsvogel, L. Tramstr. 7 3

Z
Zijlstra, fam. Marisstr. 43 6

Zcgwaardt, A. T. Kostv.str.58 3

Zodij fam. Bred.str. Tl 6

Zwier K. Noordcrstr. 23 3

Zcrn J. Bred.str. 33 6

Zalige D. F. Kostverl. 3 2

Zcldcnrust FI. Metzgerstr. 43 1

U
Ulmrich A. D. Seinpost
Uutcrmans J. Seinpost

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-

halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorenstraat 6 Tel. 13tt

Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.
C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Telef. 122.
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

Cl A. H. GERKE, Arts Hoogew.fe.
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.3a

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens,
afspraak.

Dr. TICHELAAR, Zeestraat
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts.
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag em
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253 •

Spreekuren: Maandagmorgen 10-

11.30; Dinsdagavond 7.30—8.30;
Woensdag 4-5; Donderdagavond.
7.30—8.30; Zaterdag 10—11.30;
Zaterdagmiddag 2—4.

A. A. NORDEN, TANDARTS.
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.

Zaterdags 2—5 en volgens afspr.

Fondsleden : Maand. Woensd.
Donclcrd. Zatcrd. 8.15—9.15 uur
's morgens; Dinsd. 7—8 uur 'sav.;

Zatcrd. 5—6 's middags.

P. DE ROOY & Zn.
Zeestraat 37 Pedicures
Dagelijks van 10— 12 en 2—5 uur.

Des avonds van 8—9 uur.

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.

Vrijdagsavonds te Zandvoort v.

9-10 uur ten huize van den heer
N. J. Spoclstra, v. Spcykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.001;

Zaterdags 9—12.
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Orgaan der üeincente Zandvoort - O F F I C I E E L E BAD COURANT met Badgnslcnlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, ,pcr jaar , 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave Gertenbach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ./' I.S.t elke regel meer / 0.30

Hij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tariet.

Ingezonden mcdedcelingen op de eerste pagina, p. regel ./ 0.00

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 135

IS DAT WAAR?
i

Als er een land is in Europa, van waar het tot ons
komende bekende met een vraagteeken kan worden be-
sloten, dan is het Duitschland.
Vroeger was het Amerika. Het verre land der wonde-

ren.

Grootsch en ontzettend in haar natuur, onbekend in

de dagenlange velden van de uitgestrekte vlakten met
prairiegras, eeuwige sneeuw of woud; ontoegankelijk
door haar massale ten hcmelspits stijgende bergen,
kwam door de gesproken berichtgeving van daar het
wondere tot ons.
Voegen wc daarbij, dat zich een nieuw volk, een

nieuw ras zich heeft ontwikkeld uit de gemengde massa
van landsvolken, die in de eerste periode van openleg-
gen daar een toevlucht zochten.
Een nieuw volk. Vrij van willen en door de omstan-

digheden los van gewoonte en gebruik, van de conven-
tie der oude wereld, waar beschaving haar duizendjarig
stempel op had gedrukt.
Hoe het tot ons kwam en wat tot ons kwam, het gaf

aanleiding tot het spottend: Amerikaansch.
Wat in wonder, wat in vorm en grootte, wat in daad

afweek van wat wij hier kenden en ondervonden, onze
twijfel werd uitgedrukt in: Het is natuurlijk in Amerika
gebeurd.
Maar de snelheid van het moderne liet de trekkar

met het ossenspan verre achter zich.

De snelheid van magnetische draad werd geheel in

de donkerste schaduw van het vergeten gesteld door
de trilling der aethergolven.
Waarheid kwam de anblazing inperken, al werd daar-

door de overdrijving niet voorkomen van hen, die door
alles trots kunnen zijn op het heden, dat uit het niets

in zoo'n korten tijd is opgebouwd, al zaldat heden voor-
al ook nu scherpe schaduwkanten bezitten.
En laten we er, om vollediger begrepen te kunnen

worden, tevens bijvoegen, dat we thans dit Amerika op
het oog hebben, waar zelfs de gevluchte energie zich
heeft econcentreerd tot de opbouw van het nieuw en
niet dat, waar de hoogstaande beschaving van den In-

boorling uitgegroeid door de goudjagers, die met zulke
duivelsche middelen hunne roofvloten bevrachten.

Natuurlijk, 't is in Amerika gebeurd!
Het heerscht nog.
Maar het moet opvallen, dat het niet een uitdrukking

is zoo veel meer gebruikt dan vroeger. De snelheid van
de berichtgeving en de volledigheid heeft groote veran-
deringen gebracht. Ook in het Amerikaansche.
En bovendien, wat leeren de toestanden, de daden, de

gevolgen in eigen omgeving?
Streeft het Europa niet in alles het Amerikaansche

bijna voorbij?
Wordt hier het meest ongewone niet heel gewoon?
Kan ook thans niet hier steeds herhaald worden: Is

dat waar?
Als 't ware onwillekeurig kwamen we tot deze ge-

dachte, toen ons deze week een brochure in handen
kwam over een strijd, nog onlangs in een der hoofdste-
den van Europa gevoerd.

„Zedelijkheids-Dictatuur"*

Hitler heeft Duitschland veroverd met tallooze leu-

zen, de een nog mooier en veelbelovender dan de an-
dere. Het door den oorlog en het daarop gevolgde
„vredes"-tractaat van Versailles geteisterde Duitsche
volk heeft maar al te graag naar deze leuzen geluisterd,

en zich geworpen in de armen der Nationaal-Socialis-
tische dictatuur. Als na anderhalf jaar Hitler-regiem
thans de balans wordt opgemaakt, komen de negatieve
resultaten in haar naaktheid naar voren.
Het „herboren" Duitschland begon met de groote

fout der jodenvervolging, een fout, waarvan de strek-
king nog steeds niet ten volle begrepen wordt, al is de
uitwerking ervan danig voelbaar.
Het „autarkisch" streven werd een groote misluk-

king: economisch staat het Duitsche Rijk er slechter

voor dan ooit.

De werkloosheid is inderdaad verminderd, zonder
dat nochtans de levensvoorwaarden der arbeidende be-
volking noemenswaard verbeterde, doch de financieële

gevolgen der genomen maatregelen drukken als een
welhaast niet te torsen last op de schatkist.

Van het aflossen der staatsschulden is niets geko-
men: integendeel, de schuld van het Duitsche Rijk is

gestegen. De strijd tegen warenhuizen, eenheidsprijs-
winkels en coöperaties, werd even spoedig gestaakt, als

hij werd ingezet.
De betere bestaansvoorwaarden van den midden-

stand, met groote „humbug" aangekondigd en beloofd,
bleven uit.

Meen niet, lezer, dat wij al dit negatiefs putten uit

de Duitsch-vijandigc pers, neen, wij vernamen dit uit

den mond van een Duitsche vrouw, die nimmer aan
politiek deed, niet „besmet" was me*- Marxistische
theoriën, en behoorde tot den Middenstand.

Toch vinden wij dit niet het merkwaardigste van het
falen der Hitler-dictatuur. Wij hebben het nooit anders
verwacht, om de eenvoudige reden, dat één man, of

een bepaald regiem onmachtig is, een laag-conjunctuur

om te tooveren in een hoog-conjuctuur, als de geheclc

wereld ziek is. Deze taak gaat boven de krachten van
een dictator, ook al is hij in zijn Rijk oppermachtig. Im-

Een strijd tusschen zonen van hetzelfde land, gestre-

den in de straten en op de pleinen van dezelfde stad.

Ten minste, voor zoover het geweld uiterlijk heersch-

te en dus voor ons waarneembaar was. Maar het ver-

borgene?
Dan komt weer: Is dat waar?
Zeg niet: Het is ver genoeg uit de buurt, wat deert

het?
Groote gebeurtenissen werpen hunne schaduwen

vooruit.
Zwarte,donkere schaduwen worden vooruitgeworpen

en spellen onheil en diep leed.

Leed, dat te dieper zal wonden, te sterker zal binden,
omdat dat leed Volksleed zal worden.
Omdat die schaduw met de dag meer compacter

wordt. Omdat het Volkslced er reeds is, vooruitgedron-
gen door het stuwende van het bericht.
Denkt men daarmede te winnen, om alleen datgene

door te laten, wat men zelf tot uiterste wensch koes-
tert?
Denkt men daarmede te winnen, omdat het rapport

„geheim" blijft?

Denkt men daarmede te winnen, als gebruik gemaakt
wordt van het „onpartijdige officiecle", maar alleen dan
en alleen van dat, waardoor eigen doel gediend wordt?
Het zij dat doel dan is persoonlijke wraakoefening,

bevrediging van eigen baat of machtswaanzin.
Het is zoo gemakkelijk iemand neer te slaan, iemand

neer te trappen, wanneer het systeem van het geheime
rapport heerscht.
Men kan zoo gemakkelijk in deze tijden van de angst

van de dreiging en offeren aan eigen haatbcvrediging
of afgunstnijd, wanneer vertrouwd wordt op het ge-

heime.
Een offeren, dat leed en smart brengt tot opbouw van

eigen geluk.
Is dat waar?
Boven machtsdwang en boven de doodende steek

van het „geheime" staat wat anders.
Gelukkig hij, die in deze tijden nog vertrouwen daar-

op en daarin kan hebben.
Nog durft te hebben!
Als hij ziet, dat het wreedste onrecht zegeviert.

Is dat waar?

EEN LEVENDE LES.
De schooljeugd van de hoogste klassen der lagere

scholen heeft een les gehad, die lang in de herinnering
zal blijven.

De gymnastiekzaal van school C was in tijdelijke bios-

coopzaal veranderd.
Op het -witte doek werd de Zuiderzee-film vertolkt.
Met recht vertolkt, want wat de les op het doek pro-

jecteerde was een symphonie van kracht en arbeid.

Langzaam zagen de jeugdige toeschouwers de worste-
ling tegen de zeestroom. Met klimmende belangstelling
werd het worden van de zeedijk, die Holland en Fries-

lang verbindt, gevolgd.
De spanning steeg, toen op het doek de laatste hap

van de grijper het gat tusschen de dijken sloot en de af-

sluiting voltooid was.
Een spanning bij de leerlingen, die wedijverde met de

mers, de regeeringen van de rest der wereld laten zich
niet dwingen in een richting, welke een bepaalde dic-

tatuur als de juiste voor haar land aanneemt. Wil men
ons tegenwerpen, dat de gewenschte hervormingen niet

in anderhalf jaar tot stand kunnen komen, dan geloo-
ven wij dit gaarne, al zijn wij de meening toegedaan,
dat het nimmer lukken zal. Welke meening de juiste is,

de tijd zal het leeren. Zeker is, en de tijd heeft dit

reeds geleerd, dat de beschaafde menschheid van el-

kaar afhankelijk is, en dat de voor- en tegenspoed niet

ophoudt bij de grenzen van een land.

Maar er zijn andere merkwaardigheden (en zeer leer-

zame!) in het Duitsch Nationaal-Socialisme, waarvan
de zwakte nu gebleken is.

Het Nationaal-Socialisme moet „eenheid" bcteekc-
nen. Geen partijen meer, geen onderlinge verdeeldheid,
geen gekonkel, geen critiek, maar bovenal verheffing
van den mensch, verbetering van karakter, eerlijkheid,

braafheid en kuischhcid. En wat heeft ons de jongste
„revolutie", in den kiem door Hitler in hoogst-eigen
persoon gesmoord bewezen?
Dat al dit schoons slechts theorie is! De naaste hel-

pers van Hitler — zijn boezemvrienden zelfs — men-
schen met wiens hulp hij de macht veroverde, streef-

den ernaar, hem ten val te brengen. Er werd in de naas-
te omgeving van den „Führcr" gekonkeld en gekuipt
van jewelste, en om het zaakje nog viezer te maken,
moest toegegeven worden, dat diverse van die „hec-
ren" behept waren met tegen-natuurlijke neigin-

gen. Trouwens, deze laatste a-morcele liefhebberijen

van de hecren Röhm c.s. waren bekend in en buiten
Duitschland. Reeds in 1923 publiceerde de „Vorwarts"
het fascimile van een brief, door Röhm, die naar Bo-
livia was gegaan om te vechten, (helaas was, toen hij

daar aankwam, om zijn eigen woorden te gebruiken, de
vrede „uitgebroken") aan een vriend in Duitschland
schreef, en waarin hij zich beklaagde, dat in Bolivia zoo
weinig gelegenheid was zijn tegennatuurlijke neigingen

bot te vieren.
Desondanks was dit „kuische" mensch goed genoeg

om Hitler in den zadel te helpen, en werd hij chef van
de „Sturm-Abtcilungcn" voor 90 %> bestaande uit jonge

mannen. Inderdaad! een frissche taal in het herboren,

kuische Duitschland, dat de „ras"-vercdeling met kracht

ter hand nam, en als een der eerste maatregelen daar-

spanning, die er geweest moet /ijn bij het historische
moment van hef werk zelf.

Evenzoo was er een groote belangstelling, voor wat
reeds in de Wieringer meer was bereikt. Met \olle aan-
dacht volgde men de worsteling tegen de zee, later te-

gen de slibberige klei, maar was men vol trots, toen de
eerste oogst van de Wieringerveklen gemaaid en bin-
nengehaald werd.

Cioud uit zeewater. Dat was hier op aangrijpende
wijze op het Hlmlint vastgelegd.
En de schooljeugd, de jeugd van Slootdorp, ze werd

haast bevrijd door de Zandvoortsche jeugd, die in haar
vrijheid toch zoo rijk gezegend is, omdat de jeugd van
Slootdorp met al hun kracht en al gaven bouwers zullen
zijn aan Neerlands twaalde provincie.
Het was een uitstekend lesuur.

KOMT ER EEN MONTESORISCHOOL OP
ZANDVOORT.

Er bestaan te Zandvoort zeer ernstige plannen om te
komen tot de oprichting van een Montesorisehool.
Na 'n voorbereiding, waarbij de hoofdzaken bepaald

werden, is gebleken, dat bij vele ouders warme belang-
stelling voor dat onderwijs bestaat.
Mocht er nog meerdere belangstelling getoond wor-

den, dan hoopt men, dat reeds in September begonnen
kan worden.
Mag het beginnen dan op kleine schaal voorloopig

zijn, b.v. met een of twee klassen, er wordt verwacht,
dat er langzamerhand een gezonde groei geconstateerd
zal kunnen worden.
Zoodat men er op- rekent, dat de tijd niet zoo heel

ver meer af is, dat Zandvoortsche kinderen van hun
begin school jaar af, dat bij het Montesorionderwijs
ongeveer op drie en een halt jaar is gesteld, tot hun
twaalfde, dertiende jaar Montesorionderwijs zullen ont-
vangen.
Het Montesorionderwijs beoogt vooral een voorbe-

reidend oefenen van de zintuigen door allerlei werkjes,
die binnen het bereik van het kinderlijk begrijpen en
kinderlijk verstand ligt.

Een voorbereiding voor later intellectueel werk, waar-
voor de zintuigen langzaam geoefend worden doordat
de kinderen zichzelf gaandeweg voorbereiden.
Meer dan woorden zal het zien hier overtuigen, hoe

dat mogelijk is.

Wie in de gelegenheid is, verzuime niet eens een
extra uur daaraan te offeren.

Is eenmaal het begin op Zandvoort, dan behoeft er
niet aan getwijfeld te worden, of het onderwijs zal voor
zichzelf spreken.
Naar men ons mededeelt, zal spoedig een demonstra-

tie-les gegeven worden, waarbij een onderwijzeres, ver-
bonden aan het Montesorionderwijs te Amsterdam de
toelichting zal verstrekken, welke belangstellenden zou-
den wenschen.
Bijzonder belangwekkend zal daarbij zijn, de uiteen-

zetting, hoe bij het Montesorionderwijs gewerkt wordt
voor kleintjes, zoowel als voor grooteren.'
Voorloopigc inlchtingen zijn nu reeds te verkrijgen

bij mevr. Celine Schaake-Vcrkozen, Koninginnwcg 273
Amsterdam Z.

toe de joden buiten het Duitsche ras zette!
Maar ziet, plotseling kwam Hitler ter oorc, nadat von

Papen zijn bekende, ietwat „openhartige" redevoering
gehouden had, en de Dictator op bezoek geweest was
bij de hceren Krupp en Thijssen, als eerste vertegen-
woordigers van het zuivere conservatieve groot-kapi-
taal, dat hij belaagd werd.
Was het een buitenkansje of niet? Hij gaat 's nachts

per vliegmachine op weg naar Wiessee, een Beiersch
vacantic-oord, waar hij de snoode S.A. leiders, die op
het punt staan een revolutie te ontketenen, aantreft in

een onzedelijk bachanaal. Wat een onbeholpen misc-
cn scène! Een andere „revolutie-maker" staat op het
punt zich met zijn jonge vrouw in te schepen voor een
huwelijksreis. Ze worden gegrepen, en zonder middel
van proces tegen den muur gezet. Links en rechts wor-
den arrestaties verricht, en de slachtoffers voor 't vuur-
peloton gebracht. Generaal Von Sleicher, de vroegere
kanselier wordt met zijn echtgenoote door een stelletje

S.S. jongens in hun villa vermoord. Gregor Strasser.eens
de rechterhand van Hitler onderging een zelfde lot.

Vice-kanselier Von Papen werd in arrest gesteld, maar
spoedig weer losgelaten, vermoedelijk door tusschen-
komst van Von Hindenburg, Von Bosse en Klausner,
medewerkers van Von Papen kwamen er minder goed
vanaf „pleegden zelfmoord", zoo heette het. Klausner.
leider der Katholieke actie in Duitschland. zal als goed
katholiek, nimmer de hand aan zich zelf slaan. Het
Vaticaan heeft deze voorstelling van zaken gelogen-
straft, en maakte bekend, dat Klausner eveneens ver-

moord was. Het katholicisme verbiedt lijkverassehing:

toch werd het stoffelijk overschot mui Klausner gecre-
meerd. Zoo heeft deze „zedelijkheids-dictatuur" haar
regiem trachten te bevestigen. En tegelijk in al haar
machtsvertoon haar groote zwakheid verraden, want
een Regcering, die zich sterk voelt, neemt dergelijke

maatregelen niet.

Voor de oogen der wereld heeft de Duitsche dicta-

tuur een geweldige knauw gekregen. Het gebeurde in

Duitschland moge een waarschuwing zijn voor hen, die

buiten Duitschland ijveren voor de Dictatuur, die geen
zekerheid kan geven voor eenheid, eerlijkheid, recht en

kuischhcid!

(Nadruk verboden.)
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WEG BIJ DE HEMBRUG.
De verbindingsweg van het Rijksvecr bij de Hembrug

met den nieuwen Rijksweg Amsterdam-Velsen Iaat over
een afstand van ongeveer 2 K.M. zeer te wenschen over.
Voor zwaar verkeer is deze weg ongeschikt te achten.
De atdeeling Wegen en Verkeer van den B.B.N, heeft

daarom den Directeur der Gemeentewerken te Amster-
dam verzocht te willen mededeelen, of verbetering van
den weg in het voornemen ligt en zoo ja, wanneer met
die verbetering zal worden aangevangen.

VOETBAL.
liet elftal van de Ncderlandschc Spoorwegen—Van

Gcnd & Loos-A.T.O. zal op nader te bepalen datum
een avondwedstrijd spelen op het Sportstrand van het
Noorderbad tegen een Zandvoortsch Badgasten-elftal.
Badgasten, die voor laatstgenoemd elftal in aanmer-

king wenschen te komen gelieven zich hiervoor op te
geven bij den heer Ch. J. Belmont, Kostverlorenstraat 3
Maandag 16 en Woensdag 18 Juli a.s. 's avonds van 6-7.

EVANGELISATIE.
Dinsdag 17 Juli a.s. des avonds half negen hoopt in

de Oude Bewaarschool aan den Duinweg te spreken de
heer J. C. van Bclleghem, colporteur en openluchtprc-
diker der Silo-vereeniging te Brussel, ,die o.a. de hier
veel gelezen „Blijde Boodschap" uitgeeft. De heer Van
Bclleghem is reeds vele jaren in dienst van deze Evan-
gelisatie voor Vlaanderen en zal spreken over „Een volk
zonder kennis van het Evangelie". De toegang is vrij.

TAXI OFGROOTEWAGENNOODIG?

Bei op 3#o Garage Stationsplein,

COMITÉ VROUWENHULP.
Op 22 Juli 1934 wordt de bloempjesdag voor Vrou-

wenhulp gehouden. De opbrengst van den vorigen
bloempjesdag had grooter kunnen zijn als er meer col-

lectriccs geweest waren. Het ins bij de vorige collecte

voorgekomen, dat er menschen in Zandvoort waren, die
gaarne hadden willen offeren, doch aan wie geen enkele
maal een bloempje is aangeboden.
Het doel waarvoor gecollecteerd wordt, is het ver-

strekken van hoognoodige hulp in natura aan arme ge-

zinnen van alle gezindten en dus een maatschappelijk
belang, waarvoor men ongetwijfeld gaarne zijn pennink-
ske offert. Mogen wij dus op 22 Juli a.s. behalve op onze
getrouwe medewerksters, ook op steun van anderen re-

kenen bij den verkoop der bloempjes?
Vrouwenhulp en niet het minst de arme gezinnen zul-

len U daarvoor hoogst dankbaar zijn.

Diegenen, die wat tijd voor hun arme medemensch.cn
willen opofferen, worden vriendelijk verzocht, zich op
22 Juli a.s. des morgens 9 uur aan het Kringgebouw in

de Brugstraat te melden. Wij hopen bussen tekort te

komen en bij voorbaat dank!

VISCHHAL

T\ MOLENAAR
HALTESTRAAT 51W 3-5-3
GE BAKKEN

VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN lOP

WORDT OOK

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TAND ARTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos

trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10— 11% uur
Dinsdagavond van 7%— &% uur
Woensdag tusschen 4— 5 uur
Donderdagavond van 7%— &/4 uur
Zaterdag tusschen 10— 11% u"r

Zaterdagmiddag van 2—4 uur

Zomergasten van Zandvoort S
®

Het adres voor Uw Ie Kwal. ^
Rund-, Kalfs- en |
Varkensvleesch ®

annex Fijne Vleeschwaren g
is 9

VleeschhouwerijA. Molenaar |
SCHOOLSTRAAT 3 TE LEF. 543

Heeft U onze overheerlijke Cakes al geproefd?

4 STUKS a 10 CENT
Dessert Chocolade, 2 ons . . . . ƒ 0.25

Duryea Pudding, per pakje .. .. „ 0.10

Scholtcns Pudding, 3 pakjes .. .. „ 0.40

met een Parasol of Tennis racket cadeau.

Verder Keg's Verpakte Levensmiddelen.

Tevens petroleum verkrijgbaar.

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

oaoaoHOönnonoooooao
m UI

m DE HUISVLIJT m
M HALTESTRAAT 65 M
m ======= m
M LEESBIBLIOTHEEK jS
ui m
r=] Huisvlijtbenoodigheden ra
ra Pitriet en Raffia ra

g KANTOORBOEKHANDEL
jgj

M FRÖBEL-ARTIKELEN ÜI
H _ u
QBQOE3QOOB0BCDP0OePD0

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

GEWELDIG!!!
Demonstratie
met de

r-Ballonban
DINSDAG 17 JULI a.s. des avonds

van 8—9.30 uur op de Tennisbanen
van GARAGE RINKO.

Goede waar behoeft geen krans

UW ADRES IS

Vleeschhouwerij D. BOON
VAN OSTADESTRAAT 1 - TELEF. 539

ZANDVOORTSCHE REDDINGS BRIGADE.
Het nieuwe vaartuig van de Z.R.B., dat aangeschaft

is kunnen worden door de belangstelling van den heer
Tuschinski voor deze brigade, is op het Noorderstrand
aangekomen.

Uitvoering zal aan het reeds lang gekoesterde plan
gegeven worden, om ook op het Noorderstrand een
post van de Z.R.B, te Vestigen in het volle seizoen.

RINKO EN MICHELIN.
De demonstratie, die op het Rinko terrein Dinsdag-

avond gegeven zou worden met de Michelinbanden, een
demonstratie, die terecht een groote belangstelling van
de zijde van het publiek trekt, is in verband met de
rouwstiltc tot Dinsdag 17 Juli uitgesteld.

NIEUW VOETBALVELD VAN ZANDVOORT.
Er is een begin gemaakt met het vergraven van het

duin op het terrein achter het station. De plaats, waar
het nieuwe voetbalveld van de Z.V.V. Zandvoort aan
het eind van het zomerseizoen gereed zal zijn voor de
verceniging, die moet verhuizen van de Zandvoortsche-
laan

KAMER VAN KOOPHANDEL, HAARLEM.
Bij de K.v.K. en fabrieken te Haarlem Nassaupl. 6

ligt ter inzage voor belangstellenden de leiddraad ten
aanzien van de clearing Nederland-Chili.

P. DE ROOY & Zn.
PEDICURES

ZANDVOORT - ZEESTRAAT 37

VAKKUNDIGE behandeling van alle voetgebreken.

Ook aan huis te ontbieden. — Behandeling f 1

—

AMSTERDAM : Daniël Willinkplein 33 - Telef. 24397

TELEFOON TE ZANDVOORT.
Nieuwe aansluiingen.

524 Bakkenhoven, J. J. Smedestraat 11.

531 Bom H. .1. Kostverlorenstraat 66.

539 Boon D. Vleeschhouwerij, v. Ostadestraat la.

445 Trianon, Café Stationsplein 17.

527. Druijf, I. Stationsstraat 20.

543 Hofstra, A. Brederodestraat 161.

138 Kokke, W. A. Brederodestraat 124.

536 Kreijger, ,J. slager, Stationsstraat 12.

532 Kroes G. J. Dr. Gerkestraat lOlrood.
550 Werff, A. v.d. Gr. Krocht 3.

534 Molenaar, A. Slagerij Schoolstraat 3.

537 Mulder, J. T. Pension Huize Lucie Boul. d. Fav.179
542 Rabbie J. S. Brederodestraat 179.

547 Borghstein, J. Zoutmanstraat 2.

549 Roiikens Jr. J. C. Dr. Metzgerstraat 51.

529 Schiekelman—v.d. Burg. J. M. Boul. P. Loot 147.

27 Spingelen J. v. Westerparkstraat 22.

538 Staal J. T. Boul. Barn.
541 Stein, Hotel Restaurant Boul. de Fav. 30.

545 Vliet v.d. T. C. Regentesscweg 9.

533 Wcber J. Piet Heinstraat 1.

Verhuisd:
161 Peper H. J. van Haarl.str. 14 naar Kostvcrl.str. 129

278 Moppes A. v., van J. Snijerplein 11 n. Dr. Gerke-
straat 53.

Vervallen aansluitingen:
89 Brom Q. Boul. de Fav. 33.

190 Konings H. J. M. Hoogeweg 27.

300 Koenderman, Kostverlorenstraat 67

GRATIS RIJWIELPLAATJES.
Voor hen die in de termen meenen te vallen voor een

kosteloos rijwielmerk, bestaat, wat Zandvoort betreft,

gelegenheid een aanvrage te doen bij den dicnstgelcider

die daartoe zitting heeft op Disdag en Donderdag tel-

kens nam. van 7.30 uur tot 8.30 uur in het gebouw Gr.
Krocht 10, ingang Oranjestraat, in het tijdvak 16 Juli

—

3 Aug. 1934.
'

®®®®®®®9®®®®®®®®®®®®

{ REFORM-HUIS
| REURIK'S
1 VOEDINGSMIDDELEN

GEZ. BODDE
TELEFOON 214

Paradijsweg 17 ®
N 214 •

®®®®®®®®®®®®®®®®999®
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PRIMA VLOERZIilL, per cl ƒ 0.49

TAFELZEIL, per- cl „ 0.48

VLIEGENKAPPEN „ 0.10

RAAMHORREN „ 0.48

SLAAPKAMERKLEED.IES .... „0.89

PLUCHE DEURKLEED.TES
Reclameprijs „ 1.38

GROOTE MATTEN , 0.73

CLOSETMATTKN <).3<J

C;UMM1 HADMATTEN „1.48

LOOPER VOOR LIGSTOELEN per el 39 et

IS ONZE NIEUWE
* Jmi TT™" S -M

H
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PËTROLEUMKAGHEL

!

IJ*

VS"*
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BRAND ZONDER PIT OP

Eén Liter
petroleyin

BRANOUREN

HET KOSTVERLOREN WANDELPARK.
Men zoekt vaak zoo ver af, wat in de onmiddellijke

aiabijheid voor het grijpen ligt.

Want no« altijd is het te weinig bekend, w?lk mooi
stuk natuurduin Zandvoort in het Kostverloren Wan-
delpark bezit.

Het valt niet zoo in het oog, het uitgestrekte duin,

-dat de geheele oppervlakte vult, die zich uitstrekt tus-

schen de Kostverloren en de Kennemer Golfclub.
Vroeger trok dit laatste restje van duinbebossching

terecht de aandacht. Men kon er de hooge stammen
vinden van popel en iep en eik.

In de oorlogsjaren zijn deze laatste afstammelingen
van de eens zoo weelderige duinbosschen gesneuveld
voor de hakkende bijl.

Er was brandstoffennood en er was koude, dus. . .

.

Toch heeft Zandvoort toen niet zoo dadelijk gevoeld
•wat daar verloren werd door het gewin van enkele
ïsrandblokken, die in haard en kachel zoo spoedig in

Took en asch ontbonden werden.
Zandvoort was toen nog zoo klein. Zelfs wij weten

nog, dat de Hoogeweg in haar achter uitzicht gelegen-
heid gaf om de blik te laten dwalen, ver, ver over de
duinen.

Tot aan Noordwijk toe onbelemmerd over duintop
en helling, over aardappelveld of over blankgladde ba-
nen, wanneer de wintervorst het overvloedige duinwa-
ter, dat zich in de natte tijd in de duindellen verzameld
had, met een ijskorst had overdekt.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Pa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

AGENDA

BAD-ORKESTZANDVOORT
IVIendelssohn Bartholdy Orkest

14—17 Juli

ZATERDAG 14 JULI, 's avonds 8.30 tot 10.30 uur.
ZONDAG 15 JULI 's avonds 8.30 tot 10.30 uur.
DINSDAG 17 JULI 's avonds 8.30 tot 10.30 uur.

HARMONIE-CONCERTEN op het TRAMPLEIN

MAANDAG 16 JULI 8.30 in het „ZUIDERBAD"
POPULAIR OPENLUCHT CONCERT
door het geheele Bad-Orkest (M. B. O.)

onder persoonlijke leiding \an

PROF FEL IX ROBEKT MENDELS.SOI IN
bij ongunstig weder vindt het Concert in Gebouw
„Monopole" plaats.

Toen vond men nog geen prikkeldraad en alleen in
de broedtijd van fazanten en patrijzen, of later in de
herlst, wanneer de stroopersstrikken, gespannen wer-
den voor de hongerige rondzwervende konijnen werd er
aandacht geschonken aan liet: Verboden toegang.
Maar ook hier werd weer door de nienseh bedorven,

wat de natuur zoo onschatbaar mooi rondom Zand-
voort had heengespveid. liet grooter worden \ an Zand
voort verhaastte het proces van de afsluiting.

Bracht meer waardeering voor hot bijzondere, dat
vroeger algemeen was.
Daardoor werd dan ook een commissie gevormd, be-

staande uit de bestuursleden van enkele der grootste
vereeniginuen van algemeen belang, die zich o\er het
Kostverloren gingen ontfermen.

G'elukkig maar, want het succes, dat in het Kost-
verloren als wandelpark bereikt wordt, stijgt met de
jaren.
Van de rijweg afgesloten door de villareeks, door het

gemis van het hoogopgaand geboomte niet meer de
directe aandacht vestigend op dit mooie stuk van na-
tuurlijk duin, wordt het vaak voorbijgezien.
Maar het heeft een innerlijke waarde gekregen.
Jn de loop der jaren is Kostverloren een onmisbaar

stuk voor het seizoenleven geworden.
De boomengroei is heel aardig aan het herstellen.

Reeds nu trekt de ingang bij de Julianaweg de aan-
dacht, doordat de stammen, die de ingangslaan vormen
de trissehe, groote kronen tier boven het lager struik-
gewas opheffen.
Binnen heelt de aanplant, die elk jaar heel wat hout

aan het bestaande toevoegt, een goede aanslag. Vooral
de peppels, de berken en de abeelen doen het uitste-

kend.
Liet dierenpark is uitgebreid. Vooral het gevogelte

heeft een vermeerdering ondergaan.
Zoowel de groote als de kleine volière heeft een ver-

meerdering van bevolking gekregen, die bijzondere aan-
dacht verdient.
Zeldzame exemplaren zijn daar waar te nemen en

dat is uitsluitend te danken aan de toewijdende zorgen
van den opzichter, den heer Bol.
Want waar deze vermeerdering moet beginnen met

zeer jonge exemplaren, daar wordt aan het jonge goed-
je heel wat zorg besteed.
Maar Bol geeft zich geheel voor zijn werk en geen

moeite is hem te veel, ais hij weet, dat zijn pogen het
interessante van het Wandelpark kan verhoogen.
Wie een wandeling door het Kostverloren Park

maakt, zal ook de verbetering waardeeren, die ontstaan
is door het bijplaatsen van een groot aantal banken.
Daardoor is er overal gelegenheid een heerlijk zitje

te kiezen en vanuit een rustig plekje een overzicht te

nemen van dit mooie stuk natuurduin.
We hebben maar een korte wandeling over het ter-

rein gemaakt, Toch bleek ons toen reeds, dat Bol zijn

driedubbele taak met alle toewijding vervult.

Het Wandelpark heeft er het voordcel van. Want
daar het steeds drukker en drukker wordt bezocht
blijkt daaruit, dat gasten en inwoners ook meer belang-

stelling gaan toonen .
>

Een belangstelling, die \\c\ verdiend is.

Want wat bovenal van groot belang is, dank zij het
goede toezicht van Bol kan ieder op de veiligheid van
het wandelpark rekenen.

R FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

SIGARENMAG- „BREDERODE" $PARADIJSWEG 20 (hoek Brederodestraat)— 5 minuten vanaf „Zuiderbad" —

Rusme sorteerïng Sigaren uit 1ste klas fabrieken : X
o*a* Spanera - La Paz - Hoef-

nagels - LokinÖWeisz - Regal - J
Victor Hugo - v, Zijst - Pr* Maurits

enz

Leesbibliotheek „GE LR IA" - Gertenbach's Drukkerij

ENZ. ENZ.

Alle merken Cigaretten.

Rookt Brederode Corona's . 6 et (zacht en geurig) #
Probeert U ze eens. X

Sigaren steeds droog. Cigaretten altijd versclï

10.000 den
genieten thans met het mooie
weer van hun

r ijw i e 1

Waarom Gij nog niet??
Model A: 2 Handremmen f40.

—

B: Freewheel en Bandrem I 33*75
C: Torpedo Remnaaf.. f37.75

H* C* v. Nieuwenhuizen
Pakveldstraat 4 - Zandvoort



Deze wagens verhuren wij
DORPSRITTEN f 0.30

AMSTERDAM f 3.00 -

— HAARLEM f 1.

VOORKOMEN J 05

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)*

Want ach, door Sambo's dolle sprongen
Wordt heel de schoorsteen neergeveld,

De Burgemeester valt in 't luchtgat,

Van kalk en stecnen vergezeld;
Een vette rookwalm vult de lucht,

En Sam neemt overhaast de vlucht.

Plets-plits-plats-plons! Wat vrccs'lijk onheil!!

Neen, kijk eens voor de aardigheid!
Is dat een burgemeesters-houding?
En burgemeesters-waardigheid?
Ach, ach, de man valt door het gat
Precies in buurman's volle bad!

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

Geachte Redactie, Zoudt ge zoo goed willen zijn het
volgende in Uw blad te willen opnemen:
Het comité Flora te Zandvoort, dat zich ten doel stelt

eerbied en liefde voor bloemen en planten in het bijzon-
der bij de jeugd op te wekken, bestond dezen winter
10 jaar. Het heeft in die jaren regelmatig aan de Zand-
voortsche jeugd plantjes ter opkwecking verstrekt, le-

zingen doen houden en wedstrijden in tuinaanleg ge-

organiseerd en in 't algemeen getracht door het voor
zijn rekening aanbrengen van bloeiende planten het
aanzien van de plaats te verhoogen.
Het zal thans zijn tienjarig bestaan herdenken door

het houden van een tentoonstelling van planten en
bloemen.
Het voornemen bestaat deze te doen plaats hebben

van 19 tot en met 22 Juli a.s. in een tent van 40 x 20 M.
op het terrein naast het eindpunt van de electrische
tram, dat daarvoor door den Gemeenteraad van Zand-
voort gratis beschikbaar is gesteld.

In tegenstelling met hetgeen geschiedde bij de zeer
geslaagde tentoonstelling van het Comité in 1928 in het
Kurhaus alhier, waaraan verscheidene zeer bekende
kweekers deelnamen, is het niet de bedoeling thans
aan deze tentoonstelling een jury te verbinden en be-
kroningen uit te reiken.
De volgende kweekers hebben toezegging gedaan in

te zenden:
Firma van Tubergen geeft bloemen voor een aan te

leggen bordes.
De firma Carléc zendt Lathyrus in.

De heeren Krone en Beunder te Bloemendaal.
De heer Sipkes, kweekerij „De Teunisbloem" te

Overveen.
De heer Mantel uit Nieuw-Vennep zendt een verza-

meling cacteeën en vetplanten.
Hier is voor de liefhebbers op dit gebied werkelijk

iets bijzonders te zien.

De heer Vader uit Zandvoort en diens broeder.
De Aalsmeersche Tuinbouwbond, die o.a. 3000 rozen

en andere snijbloemen zendt.
De heer Koper uit Bennebroek, die de zaal inricht

en er een stand heeft.

Flora zelf hoopt mee te doen.
Er komt verder een verrassing van de firma Bakels,

alhier, in den vorm van een groote gedekte tafel met
Gero Zilver.
De tentoonstelling is van 10—12 v.m., van 2—5 en

van 8—10.30 n.m. geopend behalve op de openingsdag
namelijk den 19en Juli wanneer ze alleen voor genoo-
digden toegankelijk zal zijn.

Iedere 100c bezoeker ontvangt een cadeau, de 1000e
bezoeker krijgt een eleetrisch strijkijzer.

De overgebleven planten en bloemen worden Maan-
dag na de tentoonstelling verkocht.
Gaat er allen heen en stuurt Uwc kinderen en steunt

zoodoende eene vereeniging, die veel nuttig werk ver-
richt.-

Met dank voor de verleende plaatsruimte,
hoogachtend,

W. L. VAN ALPHEN—VAN DER VALK.
Ecrc-Voorzitster Comité Flora.

CONGRESSISTEN IN ZUIDERBAD.
Ter gelegenheid van het Congres van de Nationale

jWoningraad dat te Haarlem gehouden werd, maakten
'de leden ook een uitstapje naar Zandvoort.
Na de tocht, waarbij verschillende woningtypen be-

zichtigd waren, werden de gasten in het Zuiderbad ont-

vangen. Het Gemeentebestuur bood de congresleden
daar een thee aan.
Naar schatting waren meer dan driehonderd leden op

dit officieele theeuur in Zuiderbad aanwezig.
Ze werden door Burgemeester Van Alphen verwel-

komd en toegesproken .

7 Persoons Luxe Auto's

met OPEN DAK kunt U
te Zandvoort alleen huren
bij de:

RINKO GARAGE
Telefoon 224 Telefoon 224

t
i

Naar de Stationsstraat

Glas- en Verfhandel

Stationsstraat 7

Prima Grond- en Lakverven
in ALLE KLEUREN

LIJNOLIE, per Liter . .

TERPENTIJN, per Liter
25 et

50 et

G. DE LEEUW, Schilder

VOOR DE VACANTIE
RUGZAKKEN

STRANDTASSCHEN
en verdere REISBENOODIGDHEDEN

Drogisterij J* C* A* Stijnis
ORANJESTRAAT 7 TELEFOON 247

DAMES EN HEEREN
VOOR DE ZOMER

Flanellen, Palmbeach, Tropicaal
Costuums naar maat
Vraagt U eens stalen

Bewaren van Bontmantels verzekerd

tegen Brand en Inbraak

Tevens Reparatie en Oppersinrichting

J. A. F. ZORN
Dames en Heerenkleermaker

KERKPLEIN 8 — TELEFOON 306

MAISON CASSÉE
1H Banketbakkerij en Kokerïj
= Burg. Engelbertsstraat 50 h. Zeestr.

Levert reeds gedurende 22 jaar het
beste en nieuwste, op gebied van
Banketbakkerij en Rokerij.
Het reeds van vóór 191 2 bestaan onzer
zaak, waarborgt U kwal. en bediening

BEZORGD OOK DINERS AAN HUIS
Telefoon 269 Telefoon 269

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter" en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TEEEFOON 465
TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
aebied. Inlichtingen kosteloos.

TENNISTOURNOOI BERNADETTE.
In aansluiting op hetgeen wij hierover reeds schreven

kunnen wij u thans berichten, dat de wedstrijden zullen
plaatsvinden op de avonden van 30, 31 Juli en 1 Aug.,
aanvangende 6 uur. De tijd van aanwezig zijn wordt ie-

dere deelnemer(ster) schriftelijk medegedeeld. De kos-
ten bedragen voor enkelspel ƒ 1.— en voor dubbelspel
ƒ 1.50 (dus ƒ 0.75 per pers.) De inschrijvingen zijn ge-
opend vanaf heden tot en met 28 Juli. Aanvragen kun-
nen gericht worden aan de volgende adressen: Brede-
rodestraat 138; Hoogeweg 34 en aan de banen van Ber-
nadette. Gezien de groote belangstelling zal dit tour-
nooi ongetwijfeld zeer sterk bezet zijn-

LEDIKANTEN TE HUUR
gjgT f 1.— per week.

bij S. v. d. BOS, Behanger en

Stoffeerder, Burg. Engelbertstr.2

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 15 Juli v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

Bediening van den H. Doop.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB,
Brederodestraat 31.

Geen opgaaf ontvangen.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 15 Juli v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning
nam. 5 uur Dezelfde. Cat. Zondag 45.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 15 Juli 10.30 uur. Ds. A. R. de Jong van Bussum
Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.
Spreker: de heer J. C. v. Belleghem uit Brussel .

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van 5— 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 22 Juli Middagdicnst 8 uur.
Zaterdag 23 Juli Einde v.d. Sabbath 10.20 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

ARKIEZEN
Bestelhuis: KERREMANS, Groote Krocht 11

Fabriek: WILLEMSEN, Kerkstraat 2, Haarlem
Telefoon 15957.
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Zaterdag 14 t,m. Donderdag 19 Juli - 8.15 uur

7 Dagen ! 7, Opvoeringen van
een heerlijk Vacantie-programma

||
waarvan het hoogtepunt gevormd' wordt c/oor

eno-

^ftf

LAUREL
fffliiERiSisiiip

iliiiïsfKÏiSliÉ

Stille
—EN FILM VAN GEEST EN GRATIE
Naar de beroemde komische Opera van Auber

Olivero Hardio en Stanlio
Laurelo brengen Uin deze
zeeramusantefilm een dosis
levensvreugde om nooit te
•veryeien, terwijl de zang
van Den n is Ki'ng U m
extase -zalbrengen

l»™AD/A\/CLO"LOOPT REEDS 23WEKEN IN PARIJS MET UITVER4I
I

jjKDCHTE ZALEN.DE FILM VORMT ER HET GESPREK VAN DEN DAG.» i

MP** De film met de wereld-lach-reputatie

8 Maanden te IMew-York, 4 Maanden in

Brussel, 10 weken in Amsterdam.

Verder buitengewoon verzorgd bijprogramma

Toegang voor eiken Leeftijd»

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

ATTENTIE ! ATTENTIE !

BIJ SLECHT WEER

lederen middag half drie Familie-Kinder-Matiii

Als Hoofdnummer

:

(De Vroolijke Bandieten)*

met STAN LAUREL en OLIVER HARDY
ENTREE: 30-50 en 75 cent, plus belasting.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor al!e voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISESMHARDT, Stationsplein.

Goed nieuws
voor Dames over

Elastieken Kousen

SE :
'

!
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3ROOT& KROCHT Ib «é^meok.

Heerlijk .... zoo'n g/as H.A.K.A.-Limonade

Limonadesiroop p. heele flesch 50 en 75 et

Limonette p. heele flesch .... 35 cf

Limonade Gazeuse p. heele flesch . 14 et

in diverse smaken.

sloten, nu de Rijksregeling van kracht geworden is, de
gemeentelijke regeling voor het pcnsioenvcrhaal in te

trekken. Ken voorstel, dat door Ged. Staten was aan-

gegeven
Instructie.

Met algemecne stemmen werd de voorgestelde in-

structie van den gastitter-magazijnmeester aangeno-

men. Alleen de bepaling van de huurwaarde werd uit-

gesteld tot een volgende vergadering.
Over de andere punten van de agenda, de gemeente-

begrooting, de salarissen en de badmode betreffende

ontstonden breedvoerige besprekingen, die tot kwart
voor twaalf duurden.

In een volgend nummer van de Zandvoortsche Cou-
rant hopen wc deze besprekingen vollediger te kunnen
plaatsen, dan ons in het nummer van heden mogelijk

zou zijn.

Zedelij kheidsdebat.

Kr wordt een zeer lang zedelijkheidsdebat gevoerd,

naar aanleiding van het adres van de hecren Slegcrs en
Vader.
Wethouder Slegers licht het adres toe. Het is een

principiecle uiting van een reeds lang gekoesterde ge-

dachte, want spreker meent, dat het, zooals het nu gaat

de spuigaten uitloopt.

Hij wil geen geloofsovertuiging bij deze kwestie ha-

len, maar wijst er op dat niet verboden wordt, maar het

begecren geboren.
Knkele voorbeelden van flaneeren zoo ook van korte

broekjes worden door hem aangehaald. In „behoorlijk

gekleed" vindt hij geen voldoende waarborg.
Het spijt den Voorzitter dat de indruk gewekt wordt

dat het in Zandvoort 'n bende is. Zandvoort gaat reeds

verder dan de andere badplaatsen, omdat hier het ba-

den in een badcostuum voorgeschreven is.

Hij gelooft dat het toezicht zeer scherp is en weet,

dat waarschuwingen zijn uitgedeeld.
De heer Druijf wijst op de badplaatsen in Katholieke

landen b.v. België en Spanje.
Hij gelooft, dat de drang naar lucht en zon zoo groot

is, dat deze drang niet meer is tegen te houden al ge-

looft hij, dat sommige dames wat al te openhartig zijn.

Maar dat is geen rede voor maatregelen over de gc-

hcele linie.

Met al die actie, doet men Zandvoort geen dienst.

Hij heeft klachten ot, er het optreden van de politie, die

hij gaarne ter kennis van den burgemeester wil brengen
De heer Van Rijnbcrk gelooft ook niet, dat het wijs

is, zich tcaen de mode te verzetten.
Waarom wordt geen actie gevoerd tegen de firma's

die deze mode invoeren en in de etalages aanlokkelijk
uitstallen?

Hij meent, dat onze badplaats zeker niet beneden an-

deren staat.

Ook de heer Klffers meent, al kan hij zich met veel

van de Haarlcmsche boycot vcreenigen, dat het niet

aaneaat Zandvoort voor te stellen als een Sodom van
ongerechtigheid op hot gebied van badkleeding.
Men dient daardoor de belangen van Zandvoort niet,

maar ook niet het doel. waarmede deze actie is opgezet
Nu mijdt men de badplaats reeds.

Het: Gü zult niet bcgeeren is niet afhankelijk van de
badkleeding. maar van een bepaalde geestesgesteldheid
Mii zou de kijkers moeten straffen.

Zooals de zaak nu behandeld wordt, is de werking
vaak funest, vooral vour jonge meisjes.

Het doel moet zijn, het moraal op een hooger peil te

brenöcn.
Excessen zijn hem in het zonnebad onbekend. Hij

ziet er in. dat slechte menschen van goed kwaad maken
en vindt strenue voorschriften een belachelijk maken.
Wethouder Slegers ziet in de behandeling, zooals die

tot nu toe gevoerd wordt, een belachelijk maken.
Maar wie de opmerkingen van de jeugd hoort, moet

Bloemenmagazijn „De Anemoon"
ORANJESTRAAT 5

Het goedkoopste adres voor Versche
Snijbloemen.

Anjers 10 et per stuk.

Rozen 5 et per stuk.

B. Schaap-R/Iar6teller.

1 §\ Jrkk> I

Stoelen
TE KOOP:
Rieten
ƒ 1.— per st. 3 voor ƒ 2.50
DE WITTE ZWAAN

Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

Komt U LEDIKANTEN,
BEDDEN of MEUBELEN
te kort?

ÉEN ADRES
DE WITTE ZWAAN

Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

Gemeubil. Te Huur
vanaf 1 Augustus Huis de
Zeester. Oostornarkstr. 58.
Voor 6 mnd. /' 300.— . Sleu-
tel bij den heer Maandag.
Huao de Grootstr. Zandv.

TE KOOP: Een partijtje

Rieten Stoelen
zeer geschikt voor serre of
terras. Makelaar Henk Lei-
sing, Burg. Engelbertsstraat

TE KOOP:

Prima Koksfornuis
z.g.a.n. Gasoven „Küpcr-
busch". Amandclpelmachinc
Wilhclminastr. 66 Haarlem.

Voor Hotel- en Pension-
houders
Een partij Gero Zilveren
en Alpacca Lepels, vorken

en messen
DE WITTE ZWAAN

Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

VAN DEURSE
TART ELKE CONCURRENTIE

per 10 K.G.
DUINBONKEN 55 et
KLEINE MUIZEN 57'/»ct
KLEINE RONDEN 60 et
KLEINE DUIN 65 et
ANDI.TKER MUIZEN 80 et
OPPERDOEZER MUIZEN 85 et
ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS 85 et
ZEEUWSCHE BLAUWEN 85 et
RONDEN 95 et
OPPERDOEZER RONDEN 105 et

Vanaf 10 K.G. gratis thuis bezorging.

Uitsluitend a contant. — Zondags tot 12 uur geopend.

Hotels en Pensions extra korting.

WW* DUIN EIGENHEIMERS
10 K.G. f 0.85 25 K.G. f 2.—

VAN DEURSKN'S Aardappelhandel
KERKPLEIN 8b - ZANDVOORT - TELEFOON 74

Met Meisje
GEVRAAGD voor halve
dagen. Aanmelden Groote
Krocht 15.

TE KOOP:

4 mooie IJskastjes
goed werkend.
DE WITTE ZWAAN

Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

TE HUUR:
Gem. Bovenhuis
tot 30 Juli, bev. 1 Zitk-, 2
slaapkamers en vrije keu-
ken. Gr. Krocht 23.

Echtp. z.k. zoekt per Sept.
voor vast

2 Ongem. Kamers
of Tuinhuisje

m. vrije kookgel., voor ƒ 15
per mnd. Voorkeur Zand-
vöortscheiaan tot Bentveld,
gemeente Zandvoort.

Leesbibliotheek

„GELRIA"

Rfl. B.

Zat erüagawond
T 14 JULI - VAIM 8.30 TOT 10.30 T

| HARMONIE CONCERT |
DIRECTEUR: HENK NEEF

4> UITGEVOERD DOOR LEDEN van het ^
% BAD-ORKEST ZANDVOORT %
j^ Mendelssoh n-Bartholdy-Orkest. ^r

% OP HET TRAMPLEIN X

tot de conclusie komen, dat het schandelijk is, als de
overheid dat röndloopen in badpak toelaat. Het is een
uitlokken en uitlokken is bij de wet strafbaar gesteld.
Het zonnebad wordt niet voor de gezondheid ge-

'bruikt. Bovendien kan men die gezondheid ook dienen
als de sexen gescheiden zijn.

De Voorzitter gelooft, dat „behoorlijk" voldoende
waarborg geeft. Bovendien moet men onderscheid ma-
ken tusschen straat en strand.
Men moet ook niet vergeten, dat hier veel vreemde-

lingen vertoeven en dat in het buitenland in de bad-
plaatsen een veel vrijere geest heerscht.
Zandvoort heeft een badstrand van acht a negen k.m.
en biizonderc toestanden worden zeldzaam geconsta-
teerd. Meer ergerlijk dan het badpak is het liggen tegen
de reep vaak en dat is dan: gekleed.
De heer Elffers vertrouwt er op, dat zoo het noodig

is streng, heel streng zal worden opgetreden. Vooral
bij toestanden aan de reep, waar niet zonnebaders dan
ziin.

De heer Groen vertrouwt op een beschaafd optreden
In stemming wordt gebracht de ondoorzichtige bad-

mantel. Dit wordt met zeven tegen en vijf voor ver-
worpen.
Voor stemmen de hecren Paap, Groen, Slegers, Mo-

lenaar en Vader:
De scheiding in de zonnebaden wordt verworpen met

twee voor, die van de heeren Slegers en Vader en tien
tcöcn.

Uit de debatten bliikt. dat het toezicht in het tenten-
kamp strenger is geworden.
De voorstellen van de heeren Slegers en Vader, om

nog verdere maatregelen te nemen, worden afgestemd
met drie stemmen voor en negen tegen.
Voor stemden de hecren Vader, Slegers en Van der

Wcrff.
De toestand blijft dus, zooals die tot nu toe was, al-

leen controle en toezicht zal strenger worden.

Rondvraag.
De heer Van Rijnbcrk vraagt meerdere toegangs-

wegen tot het tentenkamp aan de. Noord.
De heer Van der Moolen vraagt, naar aanleiding van

het schrijven van den Minister over eventueele huur-
verlaging ook medewerking voor lagere rente voor de
Bouwmaatschappij: Eendracht Maakt Macht.
De heer Paap vraagt zand voor de zandgravers, die

nu niet meer te Bentveld zand kunnen halen.

De heer Koning wil de wegen Zaterdags een goede
beurt doen geven, opdat de straten Zondags wat net-

ter uit zullen zien.

De heer Bolwidt vraagt beperking van hinderlijke en
onrustbrengende colportage.
Daarna gaat de vergadering over in besloten zitting.

St. ELIZABETH VEREENIGING.
De speldjesdag alhier gehouden ten bate van de ar-

men en zieken der parochie en georganiseerd door de
St. Elizabeth Verccniging bracht ƒ 235 op.

VEILING.
De perceelen Zandvoortschelaan 243 en 245 zijn Don-
derdag 5 Juli geveild door Notaris H. C. Ittman te

Haarlem en A. E. Schouten uit Baarn. Er is geboden
tot ƒ 550, doch niet afgemijnd.

PAVILJOEN „ZUIDERBAD" - Zandvoort
TELEFOON 491 DIR. H. A. KLEIN Jr. ZUID-BOULEVARD

Bij gunstig weer Maandag 16 Juli des avonds 830 uur

POPULAIR OPENLUCHT CONCERT
bij ongunstig weer in Gebouw „MONOPOLE"
door het geheele Bad-Orkest ~ Zandvoort
— (Mendefssohn-Bartholdy-Orkest) —
onder persoonlijke leiding van Prof. FELIX R0BERT MENDELSS0HN

Geheel nieuw programma. *WÊ
VERPLICHT PROGRAMMA 25 CENT
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Zes dagen naar Parijs!!

voor rekening van Dir. A. Tuschinski.

Een schiftende Avondmaiitel
met bont, model 1934, firma Gerzon.

Een Jaar-diploma Tii, Tuschinski
Geldig voor 2 personen.

Een 1ste kwal, „Mahjonng Spel"
fa. .Perry & Co. Amsterdam.

En honderden prachtige prijzen!

Voorloopig tot 's nachts 2 uur
GEOPEND!!

DISTRIBUTIE VLEESCH.
Zooals reeds medegedeeld, zal alhier vanaf heden tot

31 Augustus geen distributievleesch in bussen ver-
krijgbaar worden gesteld.

MALOITZ.
De tclepaath Maloïtz heeft Donderdag op Zandvoort

<weer een groot succes geboekt.
Wat de heer Maloïtz presteert, daarvan ondervon-

den we zelf een sterk staaltje, toen we even in zijn aan-
wezigheid een kleine berekening moesten maken.

Vertellen behoefden we hem de uitkomst niet, want
-voor wij met onze optelling gereed waren noemde Ma-
loïtz het antwoord reeds.
En daarbij liet hij niet na een bijzonderheid te vra-

•gen, die hij onmogelijk anders kon weten dan door ge-

•dachten overdracht.
De proef in 't dorp slaagde tot in onderdeelen nauw-

'kcurig.

Ook 's avonds was er een groote belangstelling in

•Groot Badhuis. Dit behoeft niet te verwonderen, daar
.Maloïtz de avonden, die hij reeds op Zandvoort gaf
door zijn bijzondere prestaties een beroemden naam
Sieeft verworven.

Suze Klein bracht in het program afwisseling en ver-

-vvierf een dankbaar applaus.

BOTSING.
Op de hoek van de Gerkestraat en de Haarlemmer-

straat kwamen een tweetal wielrijders in botsing met
<een motorrijder.
Met eenige kneuzingen liep dit ongeval, dat veel er-

ger had kunnen zijn af,

De politie kreeg te onderzoeken, wie hier gezondigd
ttad tegen de -verkeersregels.

STRAATVERLICHTING VERBETERD.
Na de verbetering van de straatverlichting op het

Badhuisplein, Kerkplein en Tramplein is thans ook de
verlichting op de Groote Krocht verbeterd.

^
Op de

vluchtheuvel voor huize Sterre der Zee is een lantaarn
paal geplaatst met drie armen, waardoor 3 groote lam-
pen bundels licht uitstralen. Op dit drukke verkeers-

punt in ons dorp is hiermee aan een noodzakelijkheid
•voldaan.

VEILING.
De perceelen bouwterrein aan de Dr. Metzgerstraat

en het Stationsplein zijn in openbare verkooping ge-

weest, doch niet gegund.
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Een veel beter en ook fijner
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Schoolstr* ~ Halte Trampl.
en de Wagen met de Opstand.

mtmmmmmmmtamma

Zoekt U een goed adres
voor het verzorgen

Uwer kleeding?
Geef ze ons ter behandeling, wij garandeeren

U vakkundige bewerking.

\A7iï Persen (door stoom).VV li* Ontvlckken
-Chemisch reinigen (de nieuwste methode).
Verven.
Renarceren (uitsluitend klccrmakerswei k).

Stoppen.
Kunstvcsen.
ModLiniseeren.
Veranderen.
Plissecrcn

enz. en/. uw kleeding

Van den Berg - Haltestraat 24 Bief. 1i

Het grootste bedrijf

ter plaatse
Het meest gesorteerd
Het laagst in prijs,

m

PIET PAAP's VischiiaodeJ

HALTESTRAAT 61 - TELEFOON 141

DE VACANTIE NADERT.
Nu de zomer in het land is en de vacantie nadert,

worden de touwtjes op school wat slapper gevierd en
is niet alle aandacht meer voor het leerboek alleen.

Dan komen de plannen voor de heerlijke school-
uitstap j es, waaraan later nog zoo lang prettige herinne-
ringen verbonden zijn.

De leerlingen van de hoogste klassen van de Wilhel-
minaschool hebben Woensdag met een drietal bussen
van Du Mee een genotvol uitstapje gemaakt naar Apel-
doorn en omgeving.
Die van de school aan de Brederordcstraat Vrijdag

eveneens met de autobus een reisje naar de mooie om-
geving van Rhcnen en Arnhem.

MONOPOLE MENU.
Maandagavond geelt het Zand'voort's Had Orkest

ondei leiding \an Prol'. Mcndclssohn-Barthokh, dat
zich hier reeds zoo'n uitstekende naam vcrwieri, we-
derom een concert in het Zuiderbad. Na afloop \an dit

concert arrangeert de directie \ an Monopole een nacht
leest.

Is het eigenlijk noodig uit te wijtien over de capaci-

teiten van ile directie van Alonopole in het samenstel-
len van een dergelijk teest?
De badgasten en bezoekers van de verschillende

feestavonden vorig jaar in Monopole gegeven, /uilen

zeker geen opwekking tot het bezoeken noodig hebben
en zich direct in het geheugen roepen de gezellige Mo-
nopole-stcer, de keurig verzorgde programma's, de
gastvrijheid der directie enz. Allemaal eigenschappen
bchoorend bij Monopole en haar stat.

Dit leest belooft een herhaling te worden. Teder, die

één avond wil vergeten de beslommeringen van alle

dag, verzuime niet dezen avond de gast te zijn van
Monunole.
De heer Renati, een voordrachtskunstenaar bij uit-

nemendheid treedt voor U op en doet U schaterlachen
Johnv Riseoe en Buster Bernard blijven op aanhou-

dend verzoek nog als gasten.
Wissa Iwanova wil nog meer succes op Zandvoort

behalen, dan reeds het geval is en de band: The Flevo
Serenaders zorgt weer voor de prettige dansmuziek in

elk gewenscht tempo.
(Adv.)

CONCERT MANNENKOOR.
I let concert, dat het Mannenkoor van Onderling

Hulpbetoon Baron Von der llevdt ter huldiging aan
zal bieden, zal om hall negen aanvangen.

Bij gunstig weer wordt het gegeven op het terras
van Muluru aan de Strandweg.
Vrijdag 20 Juli a.s.

Ontvlucht de Steenen Stad, vacantie naar het NOORDERBAD
ZEE- EN ZONNEBAD — CAFÉ — DANCING. DAGELIJKS ORKEST: HANS WICK.

MoerSmntSs Eer*&te SportsiransÊ,
Vast Wedstrijd- en Oefenbad, 30 x 16 Meter. Nu vrij toegang voor onze gasten.

Wij bieden u in 1934-
Zwemmen, Zonnebaden, Muziek, dansen, Turnen op strand met: Rekstokken, Ringen, Brug, Paard, Groote
Puschballen, Schwingballen, Noorderbadkoord, Vlot en Glijbaan in zee, Groote Glijbaan v. duin naar strand.

VOOR DE KINDEREN:

Het Kindertheater en de groote Kinderspeelplaats»

Dames vraagt inlichtingen over 't op 22 Juli te houden

Concours d'Elegance voor Dames en Kinderen,
Prijzen ter waarde van Honderd Gulden.

28 Juli: 4e INTERN. ZEEMIJLWEDSTRIJD. 8 Auö.: GROOT KINDERFEEST.
25—26 Aug.: INTERN. SCHERMTOURNOOI om de Noorderbad en Zandvoort Wisselbeker.

31 Aug.: (Koninginnedag) SPORTWEDSTRIJDEN.

TARIEF ZANDVOQRTSCHE INGEZETENEN.
Seizoenabonnem. Zee- en Zonnebad

(incl. gebr. Wedstrijdbad) Volw. ƒ 5.

—

Seizoenabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Kind ƒ 3.

—

Maandabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Volw. ƒ 3.

—

ƒ 0.35

ƒ 0.40

Maandabonnem. Zee- en Zonnebad
(incl. gebr. Wedstrijdbad) Kind ƒ 2.-

Dagkaart (op weekdagen)
(incl. gebr. Wedstrijdbad . .

Dito met Rinko busretour
(incl. gebr. Wedstrijdbad) . .

Seizoen Familierent (ïr.cl. vrij baden.
gebr. Wedstrijdbad, 2 Ligstoelen ƒ 50.

—

— ZWEMLESSEN IN HET OEFENBAD —
Leskaart het geheele seizoen geldig

gedipl. Leeraar K.N.Z.B. . . ƒ 1.

—



Voor elk model een nieuwe sleutel, klaar terwijl l) wacht
i€oB*t'& BJzerhandl&S ëtissliesiraat It Telefoon 335

FANCY FAIR IN MONOPOLE.
Het Hulp Comité voor Duitsch Joodsehe Vluchte-

lingen hecht in Monopole een raney fair georganiseerd,
die dor een paar drukke dagen goed geslaagd ge-

noemd mag worden.
De voorbereiding was dan ook uitstekend en voor

deze organisatie had men geen betere persoon aks lei-

der kunnen kie/en dan den heer Speijer, de \oorzitter
van liet hulp comité.
Dat dc/e da'Jen /oo'n succes gcge\en hebhen, is \ ooi-

het grootste deel aan zijn vorm van organiseeren te

danken.
Hij de opening sprak de heer Speijer de eerste woor-

den \ an dank aan allen, die hun krachten .geschonken
hadden en tot hen, die door hunne belangstelling gc-

toond hadden het goede deel te willen steunen. 1 lij

bracht dank aan on/e regeering, waarbij ieders vrijheid

zoo \eilig gesteld was en herinnerde aan de treurige
toestanden elders, die het houden van feestavonden
als deze helaas noodzakelijk gemaakt hadden.
De WelHerwaardc heer Maassen, Opper Rabijn uit

den ] laag, sprak daarna de oHicieele rede uit. Dank
werd gebracht aan de niet Joden, die door hun hulp
het doel zoo van alle kanten steunden. Hen voorbeeld
in deze tilden, dat met het 004 op de ernstige toestan-
den in Duitichland. steeds in gedachten gehouden
moest worden en nooit daaruit worden verdreven.

Hij herinnerde aan het groote saamhoorigheidsgc-
vocl. dat alle .loden bezielt, wanneer -vijandige krachten
ter vernietiging onrukken.
Met een opwekking, om door mildheid van hart het

financieele deel van deze iancy tair tot een groot suc-

ces te maken eindigde de heer Maassen zijn rede.

Op de eerste avond \ an de eerste dag werd 's avonds
het woord gevoerd door ds. Padt.
Deze spreker wees er op, dat het anti-sernitisme niet

alleen in Duitschland hcerscht, maar dat als door infec-
tie het zich o\ cral —• ook in ons land gaat versprei-
den.
Daar waar het hakenkruis het s\ mbolisch tecken is,

daar verschijnt de jodenhaat.
Alle schuld wordt in Duitschland op de Joden .gela-

den, alle haat van oorlog en oorlogsellende op hen ge-

bracht.
Er moet voor de innerlijke \ rede een zondenbok ge-

vonden worden. Die zondenbok vond men in de Joden.
En waarheen anders zouden zij, die als vluchteling

verdreven werden hun schreden het eerste wenden dan
naar het gastvrije Holland.

Holland, het land dat altijd aan vluchtelingen cle vrij-

heid had gegeven, die eigen land niet ot niet meer
schenken kon?

Holland zou ook nu niet beschamen. Holland zou
hen niet ontvangen als vluchtelingen, maar als gelijk
gerechtigden.
Wat de attracties en het feestprogramma betreft er

was zoo'n wisselende verscheidenheid, van zoovele zij-

den had men medewerking aangeboden, dat avond aan
avond een variatie gegeven kon worden, die in elk op-
zicht voldeed.

BHHE^BCTB

Ontvangen een partij zeer chique Dames-
japonnen, Strandjaponnen en Wollen Strand-

pantaïons voor SPOTPRIJZEN

c.

Koopt

van Roon,
uw Premie-Obligatie bij

het Gelukskantoor
a«s<

KOOPT ..HOEFIJZER"-SPAARBRIEVEN.
Zi] brengen geluk en welvaart.
Juist in deze slechte tijden
Kan zoo'n briefje U verblijden.
Bij van Roon daar moet je zijn.

Gelukskantoor. Jan Snücrnlcin.

Door mij werd ui< betaald op Lot IMo :

14568 / 1000. lx; 2731 /' 1000.

11267 / 400.— 2x; 2724 / 200.—
14516 / 200 1 x.

C* van Roon - Jan Snijerplein 9

2x; 11256 f 1000 2x;
2 x; 14558 ./ 200.— 1 x;

Mevrouw! Door onze geweldige om-
zet, is de KWALITEIT een waarborg

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, Bloedworst, Kalfs Boterhamworst,
Kalfsgehakt, Pekelvleesch van de firma Cohen,
Leverkaas, Lever, Gekookte Ham, Schouderham,
Rauwe Ham, Blaas ham, Roastbeel, Bacon, enz.

Speciale Aanbieding:
Goudschc Kaas, per pond vanaf 29—35—39 et

Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et

Haringsalade 25 et

Vleesch salade 30 et

Mayonnaise 35 et

1 blik gemengde Biscuits, .... één gulden
Frankforter Knakworstjes in blik, inhoud 4 paar,

ƒ1.—
Het fijne pakje Melange B.F.M., is haast niet te

onderscheiden van roomboter.
Groote Omzet waarborgt kwaliteit.

Zie de Etalage.

LJ* Knotte? - Haltestraat 36

Noemen wc b.v. de bekende conferencier Hcnri Wal-
lig. Aan geen beteren kon men het bezighouden, het
stemming brengen onder het publiek beter toevertrou-
wen dan aan hem.
Ook zijn eigen werk, ontleend aan deze ernstige tij-

den en dus meer het gevoel van zijn hoorders rakend,,

overmeesterde voelbaar de zaal.

Een zeer groote verrassing bracht het Amsterdamsch
Joodsch Koor onder leiding van Sam Englander.
Dan natuurlijk een extra woord voor het Bad Orkest

onder leiding van Prof. Fclix Mendelssohn.
Prof. Veraart voerde Dinsdagavonds het woord.
Deze bracht in herinnering, hoe voor de grondlegger

van het Christendom, als grondslag voor het Katho-
lieke geloot Jezus de Jood de grootschc heilige was ge-

weest.
Daarom noemde hij den R.K., die zich anti semiet

verklaarde, een dwaas.
Ook deze spreker herinnerde aan de veilige vrijheid,

die Nederland als vluchthavcn bood. Hoc het beoefe-
nen van de verdraagzaamheid het cenige was, wat de
Nederlanders tot een volk kon doen blijven.

Het cabaret programma was nu in handen van de
Monopole artisten. We noemen Johny Riscoc en de
Flevo Screnaders. Verder Lidy Bergman en Tilly
Bouwmeestcr.
Vooral Tillv Bouwmeester vond reeds bij haar eerste

optreden een enthousiast gestemd publiek.
Een mooi moment bezorgde de heer Speijer, door de

Shelclub op het tooncel te brengen. Een aardige vondst
die op de wijze van de vroegere swecp stakc zeker het
financieele proces niet onaardig vergroot heeft.

Dan zouden wc nog moeten opsommen van de stands
en de ijveriüc verkoonsters.
Maar waar allen zonder onderscheid hun beste krach-
ten gegeven hebben, daar zou het onbillijk zijn een
voor allen te noemen.
Tot slot een woord van dank aan de Monopole di-

rectie, den heer Kicfer, die onvermoeibaar en onuit-
puttelijk met alle hulpmiddelen en alle bereidwilligheid
geheel Monopole voor deze fancy fair ter beschikking
had gesteld.
Door plaatsgebrek eerst in dit nummer geplaatst.

AFSCHEIDSPREEK Ds. N. PADT.
Men deelt ons mede, dat op Zondag 30 September

Ds. Padt in het Kringgebouw Brugstraat zijn afscheids-
preek zal houden.

COMITÉ FLORA.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Co-

mité Flora wordt op het terrein aan de Heerenstraat
op 19, 20 en 21 Juli e.k. een groote bloemcntentoonstel-
ling gehouden.
Mevr. Kruimel, voorzitster van het Comité maakte

het ontwerp der tentoonstelling.
De heer Koper werd de uitvoering opgedragen.
Wij twijfelen niet of, door goed weer begunstigd, zaï

deze tentoonstelling een succes worden voor Comité
Flora.

Café-Restaurant

Zeestraat 2—

4

Telefoon 73

Vanaf Zaterdag 14 Juli It

g- en Avond-Concert,
Co n s leprijzen

m esb
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Crémerie a la coupe glacée
KERKSTRAAT 10
zegt reeds voldoende.

Het beste heerlijkste ijs van Zandvoort. Hygiënische bereiding.

Als bewijs geven wij iedere kooper Zater-
dag tusschen 4—5 een WAFEL CADEAU.
25 Soorten. Vraag Crème de Cassis en Bananen Us.

Zegt het voort* Zegt het voort*

mw

RIJPAARDEN |
j| WEDEROM OPENING VAN ONS FILIAAL TE ZANDVOORT |j|

| BREDERODESTRAAT bij de R.K. KERK §|

;| RIJ-ONDERRICHT-PENSIONSTALLING jj
||j Prima Paarden materiaal ter beschikking. §|j

anége Ad. Klebe 1

WIJ OPENEN HET HOOGSEIZOEN
met het in den handel brengen van de

WERELDBEROEMDE TOPRA GIGARS
5-6-8 en 10 ct+ verpakt per sigaar in Selefaan

Verders de bekende merken BOUQUET —
TRADER HORN - JANDRE. Alleen verkoop
voor Zandvoort.

Sigarenmagazijn EISENHARDT
STATIONSPLEIN — ZANDVOORT

Groote Zaal Dagelijks Geopend

SPECIAAL CABARET PROGRAMMA*
ÏWANOVA, Dansfantasiën*

JOHN RISCOE* in zijn nieuw repertoir* ©
«%

RENATÏ* Voordrachtskunstenaar ü

MAX VAN KLEEF, SïLVER STARS §De dansband van dit Seizoen. gsL

Kostverlorenstraat 41

ZANDVOORT

Openbare

Vrijwillige Verknoping
Notaris Mr. J. A. DE LA
HAYZE te Heemstede is

voornemens op

Woensdag 25 Juli [934

n.m. 2 uur in Hotel Zomcr-
lust te Zandvoort publiek
te verkoopen:
De in goeden staat zijnde
villa ,„rielena Margaretha"
a.d. ÏCostverlorenstr. 41 te
Zandvoort, met schuur en
het eeuwigd. erfpacht v.d.

grond groot 6.19 Aren. Bev.
ben.: gr. kamer m. prima
eikenh. betimmering, Oud-
Holl. schouw, voor- en ach-
ter serre, kl. zijkamer, kel-
der, keuken; boven: 2 gr.

en 2 kl. slaapk. en badk.
Erfp.canon f 103.60, grond-
bel. ƒ 48.09', straatbelasting
ƒ 22.45 p.j. Bez. Dinsd. en
Donderd. v. 2—4 u. Aanv.
in eigen genot na betaling
op 5 Sept. 1934. Nad. inl.

ten kant. v. gen. notaris
Raadhuispl. 13 Heemstede
en b.h. Woningbur. W.Paap
Zeestraat 14, Zandvoort.

Eenige kennisgeving.

De Heer en Mevrouw
CENSE-MEIJER geven met
vreugde kennis van de ge-
boorte van hun zoon

GERRIT ANTON
Zandvoort, 11 Juli 1934

Gr. Krocht 10.

Dankbetuiging

Langs dezen weg brengen
wij U allen onzen hartelij-

ken dank, die tijdens het
leven, bij ziekte en overlij-

den van mejuffrouw

Christien van der Putten

haar goed hebben gedaan.

H. M. THUIS.
A. THUIS-v.d. PUTTEN
Haarlem. N.

Ged. Schalkburgergracht 72

Voor
Solied en concur-

reerend timmerwerk
is uw adres H.SCHOLTEN
Ten Katestraat 5.

BAD ORKEST ZANDVOORT.
Donderdagavond was het weer de spelbreker om het

openlucht concert niet door te laten gaan, in het „Zui-
derbad" en trokken allen naar „Monopolc" waar het
concert gegeven werd.
Om ieder in de gelegenheid te stellen het concert

vanaf het eerste nummer mede te maken werd e^i st c m
9 uur begonnen.

Een flinke marsch opende de avond, waarna Prof.
Felix Robert Mcndelssohn de leiding nam.

Ouverture „Rosamunde" van Fr. Schubert werd zeer
goed gespeeld en de leider oogstte dan ook veel applaus.
„An der schonen blauen Donau" van Joh. Strauss

hebben we wel eens beter gehoord, er ontbrak een en
ander bij de blaas instrumenten, waardoor het forto
niet naar voren kwam waar dit moest.
Met opera „Paljas" van R. Leoncavalla oogstte het

orkest veel succes.
Na de pauze werd Ballet muziek uit de opera Faust

gegeven en was het van dit nummer jammer, dat er bij
de 2c inzet iets haperde, verder was 't 'n genot er naar
te luisteren .

De overige nummers werden schitterend uitgevoerd
en kan het gehecle orkest met zijn eminente leider een
prachtavond in de reeks van concerten boeken.

Alleen was het jammer dat er nog zoo veel stoelen
onbezet waren, des te jammer is 't daar er in Zand-
voort altijd een gebrek gevoeld is aan een goed orkest
en nu er een is er nog zooveel thuisblijvers zijn. Of
was het misschien de schuld dat het in een zaal werd
gegeven?
De avond werd verder besloten met een zeer gezel-

lig bal, onder leiding van den heer J. Stol Jr. die er zoo
als gewoon een gezellig nachtfeest van weet te maken.
Welnu a.s. Maandag zal in het „Zuiderbad" bij guns-

tig weer het derde openlucht concert gegeven worden
en hopen wij dat het weer en het publiek niet zullen
teleurstellen.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar
de agenda in dit blad voorkomende.

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
In verband met het afsluiten van de boeken per 1

Aub. worden de leden met achterstallige contributie
verzocht deze zoo spoedig mogelijk aan te zuiveren.
De 15de Juli is de laatste dag dat men als lid kan be-

danken (art. 20), mochten nu dien datum nog bedankjes
binnen komen dan zullen deze nog verplicht zijn de
nieuwe bondscontributie zijnde ƒ 1.60 (K.N.V.B, en H.
V.B.) te voldoen.
De terrein werkzaamheden voor wat betreft het

groote terrein zijn aangevangen. Een 10.000 nieuwe zoo-
den zullen worden gelegd. Een ieder die dus 's avonds
een uurtje wil komen helpen is welkom. Helpt uw ter-

reincommissarissen, zij hebben het op het oogenblik
reuzedruk! 't Is ook in 't belang van de spelers wanneer
bij den aanvang van de competite het terrein weer tip
top in orde is.

Voor wat het tweede terrein betreft is nog niets be-
kend.

Bestuursvergadering op Maandag 16 Juli a.s. des
avonds half negen aan het bekende adres.

MOTORSPORT.
D in verband met het overlijden van Z.K.II. Prins

Hendrik uitgestelde Damesrondrit der Kon. Ned. Mo-
torwiclrijdcrs Vereeniging, welke ook voor niet-leden
is opengesteld, zal gehouden worden op 22 Juli a.s. De
niet te lange route gaat door de mooiste plekjes van
de Veluwe, begint te Apeldoorn en eindigt te Locnen,
waar de deelneemsters in gezellige reunie bijcenblijven.
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aEonEnDaGnaEPnsDppaannBOBQEB
STRANDMODEIV1AGAZIJN

Zeestraat 8 (2e huis vanaf Boulev.)
HET TOONAANGEVENDE HUIS IN:

Bad' en Strandtartikelen ais?
BAD- MANTELS
„ COSTUUMS
,, SCHOENEN

STRAND-PYAIVJAS
PANTALONS
JURKEN

verder: ROKKEN - BLAZERS - PULLOVERS
POLOHEMDEN - SOKJES enz. enz.

>®] Ons deviGS I Groote keuze - De laagste prijzen.

m®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®Ii



HBHES flj

224
Dorp f 0.25 Haarlem f 0.90 Amsterdam f 2.90 Voorkomen f 0*05

J. Jacobson Jr.

Behangerij en Stoffeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

MAKREELVANGST.
De makreelsoort van de vischbevolking van de

Noordzee heett de Zandvoortsehc kust opgezocht. Dit
blijkt daaruit, dat de bootjes een aardige vangst ma-
ken, als /,e op de vischvangst uittrekken.
Het visschen gesehiedt door middel van een blinkend

kunst\ischje of een geaasde hoek aan de lijn, terwijl het
bootje varen.

I'.r is een groote belangstelling voor deze sport, in
Zaïuh oort aangeduid als: drapen.
Een van de bootjes, die deze week 'snachts ter visch-

vangst toog, had een buit van een driehonderd stuks.
Maar niet alle zijn zoo gelukkig. Dit is al een bijzon-

der groote vangst. Velen moeten het met minder doen.
Ook tijdens de pleiziervaarten wordt deze vischvangst
uitgeoefend en ook dan wordt menige zeebcwoner ver-
schalkt.

In een vaart bedraagt dan de buit soms wel een twin-
tig stuks. Een mooi braadje.
En daarbij maakt deze sport de vaart op zeer ook in-

teressanter. Varen en visschen, een prettige afwisseling
op de dag van de Zandvcortsche zomervacantie.

HULDE VAN HET MANNENKOOR O.H .

De beschermheer van het Mannenkoor van Onder-
ling Hulpbetoon vertoeft korten tijd op ons baddorp.

'Waar Baron Von der Hevelt het beschermheerschap
als 'n verantwoordelijke taak opvat, laat hij op allerlei

wijze en bij allerlei omstandigheden zijn belangstelling
in het wel en wee van het koor blijken.

En dan komt de echte Zandvoortsehc aard weer dui-

delijk naar voren.
Want de koorleden hebben reeds meermalen getracht

om een bewijs van danbaarheid te geven voor deze
groote belangstelling en waardecring voor hun arbeid,

in het vereenigingsleven gegeven.
Telkens en telkens had men plannen gemaakt. M.'ur

omdat Baron Von der Hcydt niet op juist vastgestelde
datums op ons baddorp vertoefde, vielen die plannen
steeds in duigen.
Nu de zomertijd een langer toeven van hun bescherm-
heer in Huize Lichttorcn heeft gebracht, heeft het Man-
nenkoor dadelijk maatregelen getroffen, om van hunne
dankbaarheid en hoogachting een doorslaand bewijs te

geven.
Vrijdagavond zal het koor Baron Von der Hcydt een

aubade brengen.

Twee vliegen in één klap
Een heerlijk zitje en een prachtig panorama

alleeninde Uitzichttoren

GOED NIEUWS.
De firma P. de Rooy en Zn, de bekende vakkundige

pedicures, te Amsterdam, Daniël Willinkplein 33 (Z)
hebben ten gerieve van hun clientèle te Zandvoort Zee-
straat 37 een pedicure inrichting gevestigd, zoodat dus
niemand zijn vacantie met pijnlijke voeten behoeft door
te brengen. Alle voetgebreken worden pijnloos behan-
deld.

Referentiën van H.H. doctoren. Dagelijks wordt zit-

ting gehouden van 10—12, 2—5 en 's avonds van 8—

9

terwijl men ook ten zijne huize behandeld kan worden.

MANEGE AD. KLEBE.
Al is zee en strand voor onze badplaats dé groote

attractie, toch kan een kleine afwisseling voor een en-
kele dag geen kwaad. Wc zien daarna het strand en de
golven weer als een even verlaten vriend terug.

Het paard op heel veel manieren verdrongen door
de auto, kan echter nooit geheel terzijde worden ge-

zet. Bij sport is het paard nog altijd een zeer voornaam
en geliefd dier. Het kletteren der hoeven doet ons nog
altijd goed aan, en kunnen bij het naderen van een rui-

ter troep niet nalaten om te zien, en daarna hen nakij-

kend, dan zeggend, wat blijft het rijpaard toch iets

schoons.
De heer Ad. Klebc, in Zandvoort geen onbekende

heeft ook dit jaar de manége weer geopend aan de Bre-
dcrodestraat. Zij, die dus voor aangename afwisseling

paardensport wenschen te beoefenen zullen deze mede-
deeling wel zeer prettig vinden, want manége Ad. Klebe
is er voor bekend dat daar prima paardenmateriaal ter

beschikking is en ruime gelegenheid voor prima stalling

en Rijschool.
.

Bij cen Bezoek dezer dagen aan de stallen viel het
ons direct op dat alles er zoo keurig 'litzag. Wat zal

daar dus een echte paardcn-kcnner-liefhebber z'n hart
kunnen ophalen.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Johanna Maüa, dochter van E. Th. Smits
en Th. ,T. Polman; Gerardus Philippus zoon van G.
Bakkcnhoven en B. C. Otto.
ONDERTROUWD: J. Otter en A. Kemp.
GEVESTIGDE PERSONEN:

H. de Reu\er van Hilversum Zandvoortschelaan 245.

P. I f. de Reuver van I Hlvcrsum Zandvoortschelaan 243.

H. van den Bos, van Amsterdam Hoogewcg 61 zwart.

KRIJGT U GASTEN !

Wij verhuren uitsluitend

ENGELSCHE WIT LAKE LEDIKANTEN
WIET PRIMA KAPOK MATRASSEN

DE WITTE ZWAAN
Telefoon 464

Tevens bedden en meubelen
Brugstraat 1-17-19

Ook op te geven bij:

P. K E U R - NOORDERSTRAAT 45

Dames en Heeren
GROOTE PRIJSVERLAGING

Flanellen Costuums f 19.S0 Pantalons f 5.95
Costuums f 25.— . Wiet 2 Pantalons f 30.

—

Mantels vanaf f 20.

—

HEEFT U STOF! WIJ MAKEN
U PRIMA COSTUUM f 20

—

Laat ons Uw kleeding verzorgen. Repareeren

en Oppersen met ontvlekken f 1 .

—

H, Luijte Jr„ Dames- en Heerenkleermaker
21 PAKVELDSTRAAT 21

$ Bij N ij huist
1 blik gemengde
inhoud + 6 ons .

1

biscuits

blik gemengde sprits
1 pond

45

35

et

et

GROOTE KROCHT 32

370 TELEFOON 370 %

Henk Schuilenburg - 't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER
IS ALLEEN GROOTE KROCHT No. 13

Rijwielen, Onderdeelen en ruime sorteering Banden.
1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING
Goedkoope prijzen, — Vlugge bediening.

lste klas vakmanswerk.
Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam en dat zegt
genoeg.

Wij verhuren Dames-, Heeren- en Kinder-
rijwielen en Autopeds

RUIME STALLING
DESGEWENSCHT MET ONDERHOUD

Garage Stationsplein ~ Tel* 340

rubber voordeurmatten

en loopers

groninger bazar » groote krocht 19 - telefoon 465

ES - 1
® Het gaat niet om de prijs, jl

M maar om de kwaliteit!
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HOLLANDSCH RUNDVLEESCH
RIBLAPPEN, per pond 60 et

ROSBIEF, per pond 65 et
LENDE EN PUNT, per pond 70 et
HAAS en BIEFSTUK, per pond. ... 90 et

GEHAKT, per pond 45 et

KALFSVLEESCH (Vet gemest)
LAPPFN, per pond 70 et

FRICANDEAU, per pond 90 et
CARBONADE, per pond 60 et
BIEFSTUK en OESTERS, per pond 100 et

Thuisbezorgd op ieder gewenscht uur. Uit-
sluitend alleen op bestelling aan het bestel-
kantoor der Haarlemsche Vleeschverkoop-
Centrale.

A. VAN MOPPES
Dr. Gerke&traat 53huis - Zandvoort
~- Telefoon 278 —
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ONZE UITZICHTTOREN.
Vrijwel in elke plaats waar men heen trekt om het

schoone van die plaats te genieten, komt men er toe
hetzij een pyramide of Belvedère te beklimmen, want
dan heeft men zoo'n mooi vergezicht, en heel in de
verte ontwaard U wegen en dorpen, die U straks is ge-
passeerd met uw auto. In den regel is de klimpartij het
uitzicht ten volle waard.
Bezoekers van Zandvoort, Badgasten, weet u wel wat

of u mist als u onze Uitzichttoren niet bezocht?
Wat de Eifcltorcn voor Parijs is, is de Uitzichttoren

voor Zandvoort. Volgt u onzen raad eens op, u zult ons
voor deze tip dankbaar zijn.

hetzij een pyramide of Belvedère te beklimmen, want

CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL.
Woensdag a.s. 's middags van 3 tot 5 uur en 's avonds
van 8 tot 9 uur wordt er een tentoonstelling gehouden
van het werk dat de leerlingen in 't afgcloopen cursus-
jaar hebben vervaardigd.
Tevens bestaat er dan gelegenheid tot aangeven van

nieuwe leerlingen voor de nieuwe cursus aanvangende
4 September e.k. Allen welkom.

GEMEENTE BADHUIS
In de week van 2 tot en met 7 Juli werden 60 Kuip-

en 372 Douchebadcn genomen.

MUZIEKKAPEL ZANDVOORT.
De leden worden dringend verzocht a.s. Dinsdag allen

ter repetitie te komen, aangezien er een programma
voor het concert voor de Vereeniging „Flora" moet
worden opgesteld.

OP HOL.
Een voor een melkwagen gespannen paard sloeg op

hol.

Met de rammelende wagen achter zich, rende het dier

de Zeestraat af, waarbij de hollende vaart nog vergroot
werd door de sterke helling van de straat.

Een hier vertoevende bejaarde badgast, die aan de
Zeestraat wandelde kreeg zoo'n schrik, dat hij bewus-
teloos neerstortte en in zeer ernstige toestand moest
binnengedragen worden.
Het paard, dat naar de stal rende, reed met de wagen

op de hoek van de Nieuwstraat tegen een muur, die

vernield werd.
Het paard viel en sleepte de wagen in de val mee.

Het is aanzienlijke schade, daar paard, wagen en melk-
voorraad ernstig bij deze renpartij beschadigd werden.

Goede waar behoeft geen krans
bezoekt de Lunchroom en de Trans

van den Uitzichttoren

FRA DIAVOLO.
De leeuw, de brullende leeuw op het filmdoek, is als

de keur op het goud.
Het is de aankondiging, dat het op, de aankondiging

volgende lilmlint een Metro Goldwyn Mayer is.

Dat reeds zegt den ervaren bioscoopbezoekr genoeg.

Met het lint Fra Diavolo, dat wel het grootste mees-
terwerk van de laatste tijd is, zegt het alles.

Daarom behoeven we totaal geen verdere woorden
ter nadere verklaring in de Zandvoortsche Courant te

plaatsen .

Zouden wc na: Metro Goldwyn Mayer nog iets schrij-

ven voor hen, die nog niet ten volle van het supcrio ire

van liet werk overtuigd waren, dan zouden vve slechts

twee namen behoeven te noemen.
De namen van de hoofdhelden in dit successtuk:

Stan Laurel en Oliver Hardy.
Want wie herinnert zich niet blijvend zelfs van de

enkele maal dat men misschien een filmlint heeft zien

draaien, dit vermakelijke duo met hun kostelijke grap-

pen?
Maar laten we anderen even het woord geven, want

Fra Diavolo is nog maar heel kort in het land en het

heeft de groote belangstelling van het publiek, dus ook
van de groote pers getrokken.
Laten we daartoe slechts een greep uit de groote keu-

ze doen, die ons dan ten dienste staat.

Want zoo bijzonder is dit lint, dat de filmbespreking

er kolommen aan gewijd heeft in uitvoerige beschou-

wingen .

Het Rotterdamsch Nieuwsblad.
Als de zaal even gewend is aan de eigenaardige situ-

aties, begint het komische te werken en weldra zwellen

de lachsalvo's aan tot een gezonden pretstorm.
Het Dagblad van Rotterdam:
Maanden lang heeft deze film te Parijs volle zalen

getrokken.
De Groene Amsterdammer: Deze beide clowns too-

nen de Amerikaansche burleske nog eens in haar vollo

kracht.
De Tijd: Een paar genoeglijke uren, een echt pro-

gramma voor de komende vrije dagen.

Algemeen Handelsblad: En deze twee dekselsche ke-

rels weten de lachsalvo's te ontketenen door hun wan-
hoop, hun overmoed, hun onhandigheid, hun vinding-

rijkheid, kortom, door al hun kunstjes, die men van hen
kent en die altijd weer opnieuw de hilariteit van het

publiek opwekken.
De Avondpost: Fra Diavolo is een klucht van de al-

lerbeste soort.
Voorwaarts. Ze spelen een rol in een film en geen

film, die naar hun aangeboren rol gemaakt is. En nu
blijken wel overduidelijk hun talenten.

Tot slot de geschiedenis: Stanlio en Ollio als burger-

tjes met hun spaarduitjes zelfbewust, worden beroofd.

Ze gaan nu ook in de rooverij, maar met tegenover-

gesteld succes. Zij houden zelfs den grooten roovcr-

hoofdman Fra Diavolo zelf aan.
Maar dit avontuur maakt, dat ze zijn knecht wor.len

en dat nu cen reeks avonturen het doek vult. Wc kc

avonturen? Daarover oorclcele het publiek, dat deze

extra avond met Fra Diavolo in de Flollandia Bioscoop

deze weck niet zal willen verzuimen.



Badgastetilijst der Officiëele Bad-Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vernielde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

HOTEL GROOT BADHUIS

Aardewerk, A'dam 2
Boete E. A., A'dam 1

Bruns, W., Lobith 1

Boisscvain. L., A'dam 1

David. T., 1

Dresden, S. A'da m 2
Dresel, A. A'dam ]

Dudok v. Heel C. A'dam ]

Egro. E., A'dam 1

Geus v.d. Heuvel, Brussel 1

Goldschmidt. C. A'dam 2
'Hardenbroek. C. B. Ambacht 2

Hokman J. A. Ambacht 4
Jansen. M. C. C. Schijndel 1

Keg. C. Zaandam 2
Klein. E. 1

Kiefte, C. A. den Haag 2

Lotsy. K. Dordrecht 1

Leoni, Jb. A'dam 2

Jeoni. J. A'dam 2
Mulder H. Lobith 2
Mutsearts, N. 1

„Mainz, B. 1

ölimann, R. Duisburg 5
Post. K. A'dam ' 1

Peigelstok C. A'dam 2

Pann, Mevr. E. 2

Pauw. C. A'dam 2

Peereboom, H. E. H'veen 1

Scheepmaker, J. A'dam 1

Stoelsel, G. Duss. 2
Schutte L. A'dam 2
Spaargaren J. HVeen 1

Sternberg, E. Hannover 1

Texeira de Matos, A'dam 1

HOTEL BEAU SITE.
Hendriks, P. H. Amsterdam.
Kunst, .1. Groningen
Hardenbroek, Bar K. J. K.

Bennebroek
Hooft Graafland, Jhr. Hilv.
Timmermans, H. P. A'dam
L'ragcr, Dr. M. Fürth-Beiercn
Abrahamson, F. P. Bussum
Lindheimer, F. A'dam
N. de Salis Fr. Bern
G. Z. Veerman, A'dam
R. Cramer, Gcnève
A. G. T. Kniphorst, Leeuw.
Jonkvr. N. de Salis, Oosterbeek 1

Mevr. D. SmitAswing, Gron. 1

A. J. Hendrix, A'dam 1

mevr. Houwink, A'dam . 1

dames Asschcr, A'dam
W. Strauss, A'dam
A. Bodmer, Zurich
G- Masson, Padua
fam. Schaap, A'dam
\V. v. Amcrongcn, A'dam

pension bodame:

fam. Nathan, A'dam
fam. Löwenstein, Kóln

8L0EMENMAGAZIJN „ERICA"
<C. G. A. CASSEE Haltestraat 1 - Telefoon 200

Ankersmit, A. Zwolle
Berg J. v.d. R'dam
Berg J. v.d. R'dam
IBaum C, A'dam
Bote C. J. Hlm
Dekker C. A. A'dam
Èverts fam. A'dam
Fressler R. Zurich
Harmsen F. C. H. Overveen
Heyman Ring E. A'dam
Jaci Bey J. A'dam
Katz E.
Lije E. Engeland
Linschotcn J. v. A'dam
Leoni J. A'dam
Lusheimer F. Duitschland
Linthorst, A. Zwolle
Mente L. v.d. Laenen
Numan C. J. A'dam
Okhuizen J. A'dam
Prins v.d. Linde Baarn.
Sterrenberg H. Liclttenvoorde
Slot C. A. Helder
Ven C. J. v.d. Enschedé

PENSION BEAU SEJOUR

fam. Kahlmann Berlin
fam. Dr. Swab
Mej. de Graaf

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

fam. Bienfait Aerdenhout

* PENSION BELLA-STELLA
fam. Trouw, Amsterdam
fam. J. Roelfs
fam. H. van Es, Fleemstede
Brn. A. Ascel de Winterstein
fam. H. Duveen
dames Lonkhorst

fam.
Mej.
Frau
fam.
fam.

fam.
fam.
fam.
Frau

Rijkhoff, A'dam
Raas, den Haag.
Eichler, Erfurt (Thur)
Winkel, Eindhoven
Kuperus Hilversum
Meijer, A'dam
de Jonge A'dam
Philipsen, Amsterdam
Grand, Berlin

PENSION BORGSTIJN
Mevr. Rijllart, A'dam
Mevr. Trant, A'dam

PENSION BüCKMANN
dames Koelman, A'dam
dames Out A'dam
mevr. Gerhard A'dam
fam. Neuman Berlijn

dames Simons, A'dam.

CARLTON HOTEL.
fam. Delmont, Hamburg
fam. Michalis, A'dam
fam. Frank, A'dam.
fam. Wcyl, Dusseldorf
fam. Reinuis Hamburg
Mr. Maij, A'dam
Mr. v. Ansum, A'dam
Mr. B. Beckers
dames Hinze Berlin
Mr. Sperling, Amsterdam
fam. Elias, A'dam
Mr. Salomons, A'dam
fam. Habenicht, A'dam
fam. Leibrccht. A'dam
fam. Richwin, A'dam
fam. de Vries, A'dam
fam. Dr. Cohcn, A'dam
fam. Lissauer A'dam
fam. Gumpertz
dames Janoorhi
fam. Richter A'dam
fam. Schuiler A'dam

PENSION GHARMA

mevr. v.d. Willigen Java
C. Liessen Velp
fraul. Zoska Berlin
Salz Rozenberg Brcslau
mevr. Bokkc A'dam

MONOPOLE - Stationspi. - Zandvoort

De Dancing bij Uitnemendheid

Reis- en Passage Bureau
P. L DE

Zandvoort
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart Mij.

VRIES
Strandweg 4

A. Woudstra, Gronii'gon
Fr. Cümbuis l Iertogenbosch
Fr. Colin Bad Frouberghous
A. Iloutmeyer Deventer
H. Ellenbroek Deventer
lac. Verburg, Zeist.

PENSION DOLLY & EVELINE
Mevr. .1. van Schagen, A'dam 1

fam. C. O. Baas, Adam 3
Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

Mej. E. v.d. Brocke, Adam 1

Fraul. E. Riedel, Dresden 1

mevr. L. A. Dichl A'dam 1

fam. W. II. Vermeer Hilversum 3

fraul. M. von Basse, Dresden 1

PENSION DIJKHOFFZ
fam. Rosenberg, A'dam
fam. de Vries, A'dam
tam. Kruvder, A'dam
tam. Rieder A'dam
tam. Rijschjk

HOTEL DEIJERS

tSHSniMÉMIJMIllHIIMIIIMtHiMMtJJIM

fam. Levy, A'dam
frau S. Ettinger, Berlin
A. M. v.d. Berg, Almelo

PENSION FAVAUGE
fam. J. Monterzinos, A'dam
fam. v.d. Sluys, A'dam
v. Son, Amsterdam.
Herr. W. Wolf, Neurenberg
fam. dr. Hollander, Nijmegen
fam. A. v.d. Sluys, A'dam
fam. Gezang, A'dam
B. Frank, A'dam
A. Löwenstein, Paris

mej. L. Asscher A'dam
mej. Dessau. A'dam
mevr. Appel, A'dam
Trompetter A'dam
fam. v.d. Kar A'dam
mevr. v.d. Kar A'dam
fam. Troostwijk, Zwolle
fam. Gaarkeuken, A'dam

PENSION FREDERICA
Sejcé, A'dam
Capelle, A'dam
Morasand, A'dam
Kop, A'dam
Bouman, A'dam
Mevr. Prins, A'dam
fam. Bouna, A'dam
Mej. Rijkho ff, Adam
dames Elsaker, A'dam

HOTEL GARNI

fam. Korsten, A'dam
Mej. Kain, Bussum
fam. Schmidt, A'dam
fam. Kohlbergen Wecsp
mevr. Dijkstra
mevr. Roelofs

GRAND HOTEL

Sondhelm, fam. A'dam
fam. v.d. Stylen, Aerdenhout
fam. Max Beekman, Berlin
fam. Schnur, Berlin
fam. Generaldir. Fikier Dortm.
Mevr. Fischel-Kalker, A'dam
Vera Orlow, A'dam
Alex Orlow, A'dam

HOTEL - PENSION „IDA".
fam. Smit
fam. Kalff-Boekebinder
fam. Speyer
fam. v. Capellen
dames Koelewijn-Bebas
fam. Sinnige
Walter Epstein
dames Marcchal
dames Mever
mevr. Wolf
fam. v. Spaak

PENSION INTERLAKE
Hamming Kramer, A'dam 1

A. Tcuns, A'dam 1

4
10
4
3
2
3
1

9

fam. Harte n, A'dam
Teunsi, A'dam
Brouwer, A'dam
v. Rietschoten, A'djm
Berkhout, A'dam

PENSION C. KEUR
fam. D. Dragt, A'dam.
fam. Kwekkeboom, A'dam
fam. Rengeling, A'dam
;.iii Wcddepohl. A'dam
tam. VcnJouw, A'dam
dames v.d. Burg, R'dam
fam. v.d. Maas, A'dam
lam. W( Itte Roln

PENSION KERK-OERLE
fam. Schuring, Utrecht 2
Bos7iia, A'dam 3
v d. Wcrff, A'dam 3
fam. Hendriks, A'dam 3

Hotel-Pension MARINA

Zandv.fam. Zwcyptcnning
Mad. Le Duc, Paris
fam. J. E. Smit, A'dam
fam. Evers, Bussum
fam. F. Moscou, A'dam
tam. Frudiger, A'dam
fam. Springer, A'dam
tam. Ellinkhuizen, A'dam 3
dames Post en Visser, A'dam 2
fam. dr. Ernst Schever, Liegnit/ 4
tam. Kamerlingh, Bussum 4

Schultz, A'dam 2
Kassei, Oppcln 5
J. Bruyn, A'dam 2
Kok, A'dam 2

fam.
fam.
fam.
fam.

tam. Re senthal Beilin
Miss D. Hcppner, London
fraul. Else Kulmert Berlin
fam. G. J. v.d. Maesen A'dam
mevr. Schaap, A'dam
Mevr. Sanders, A'dam
tam- D. A. Delprat A'dam

PENSION MARIE.
mevr. J. de Bruin & Tochter

Amsterdam 2

HOTEL L'OCEAN.
C.G.Lu tscv, Whitchurch(Eng.)
Mevr. C. A. v. Wamcl, R'dam
Mej. D. Popp, R'dam
fam. Rozenberg, A'dam
fam. Griffin, Cologne U.S.A.
Mr. A. Vrieze, A'dam

PENSION PAULA.
dames Strengeler Valburg
mevr. Sturler
mevr. Elsbach

PENSION PRETORIA
Mozer
Dico
Joosse
Suik

HOTEL „SEINPOST"
E. Bernstein, Oslo
Mevr. Duuring, 's Bosch
Mej. L. Schwann, Haag
Justin Lang, A'dam
C. v. Leuven, A'dam
F. Zwiers, A'dam
fam. S. Konijn, Berlin
Dr. B. Oster, Hamburg 1

fam. v.d.Vuurst de Vries A'dam2
R. Neuman, A'dam 1

A. Harwick Duins Enschede 1

R. Poikki, Berlin 2

W. Ludnowski, A'dam 3

G. Hirsch, A'dam 2

mej. A. Sisschaat, A'dam I

F. Mcyer, Dusseldorf 2

S. Frank, A'dam 1

tam. Drukker, A'dam -i

fam. B. Slager, A'dam 2
tam. .1 \.d. Molen, A'dam 2

Mevr. R. Lessing, A'dam 1

Wervel, Duitschland 1

HOTEL STEIN.
B. W. Tccu\\csi_n, Berlin 3

E. Sennenv.1, Groningen 2
F. G II. Mengel 1

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. Schaafsma, A'dam 2
fam. Domtrott, Aerdenhout 2
fam. D. Vastmaar. A'dam 3
fam. Levée, A'dam 4
fam. Burmcister, A'dam 2
fam. W. F. Looman, Bloemend. 3
fam. Dr. lmmink, Zaandam 5
fam. G . Mijnarends. Heemst. 2

Baren C'ollot d'Lscur\ A'dam o
fam. Ir. A. Fransen, A'dam 5

PENSION „VLAK BIJ ZEE"
K. Koctser, A'dam 2
A. Cohn, A'dam 1

\i. Git/i'erald. Londen 2
I. Rotschild, I lildesheim 1

.T. Wijga, A'dam 2
R. Spe\cr, A'dam 2
(\ v.d. Graai, A'dam 4
F. Srmmcrteld, Berlijn 1

II. Schut, A'dam 1

E. Ba\er, A'dam 1

C. v. Deth, A'dam 1

H. .1. Walle, A'dam 2
W. J. W. Gisbergen, Keulen 1

.1. Aleertens, Groningen 1

M. ten Hove, Veendam 2
R. Dicdcrichs Groningen 5

PENSION WEST-END

fam. Bosman, Kaapstad
fam. Rawson, Londen
P. van Es, A'dam
Mej. v.d. Zee, A'dam
mej. van Vliet. A'dam
mej. Versluis, A'dam
mej. Doffer A'dam

PENSION DE UITKIJK
Air. J.Bierenbroodspot, A'dam 4
Dr. L. Heijcrmans, A'dam 5
Dames Glazer, A'dam 3
Mevr. Dr. Mom Ginncken 5

Blumcntal, Berlin 2

Traub, Berlin 1

PENSION IJSENBOUT.
D. Krooncnberg, Zaandam 4
J. W. Peters, Varsseveld 2
Fraul. Thomas, Bochcm 1

W. Hermans, A'dam 2

W. van Reenen, A'dam 3

mevr. Abbas, A'dam 1

»>£* IL

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

Zomer- en Winter-
verblijf.

fam. Albert, A'dam
iam. Bonnet, R'dam
fam. Stern, A'dam
fam. Meier, A'dam

Mol, A'dam 3
Waagencr, Duitschland 1

Wijand, A'dam 3

Heden avond Feestelijke Opening
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n

Assmaiin, P
Aldcnberg,
Aalbcrsbcrg
Asschcr, B. Strandwc
Aalsberg. Y. Kostverl

W. Marisstr. 11 3
. Kcstverlorenstr. 3
Y. Kostv.l.str. ]() 5

10

10

B
Bijl, L. C. Kostverl.str. 25
Boerkamp, G. \V. Xieuwstr.
Bcrkhoudt, A. Kostv.str. 58
Brill, E. en A. Brcder.str. 44
Bonk, A. Gr. Krocht 20b
Bever, J. v. Zeestr. 37

3

Bouwmeester, L. Kanaalstr. 4
Bakker H. L. Ruiterstr. 1 1

Boer, J. de P. I (einstr. 7 4
Bos, D. J. C;. Zandv.laan 6 4
Berge, M. v.d. Kostv.l.str. 78 4
Benten, J. Poststraat 12 j
Brugman, P. Zandv.1. 185 3
Bclinfantc, Dr. Haarlem.str. 45 6
Bclmont, C. M. .1. Kostv.l.str.3 1

Bromes Mej. E. Kostv.l.str. 12 1

Bouma, fam. Fav. 31 3
Boogaard, Bildcrd.str. 4 4
Baas-Kopman O. C. Fav. 40 2

Boekdrukker Wed. Ostadestr. 4
Berman. P. Kostv.l.str. 46 3
Broekhuis, Schoolstr. 13 3

Boender J. Hoogeweg 20 11

Bode. L. Ostadestr. 30 4
Blom, N. Stationsstr. 13 5

Boon J. P. Kostverl.str. 35 5
Blok v. Dalen, Prins.weg 15 3
Bosch J. Bredcr.str. 120 5
Boezem E. v.d. Kostverl. 58 5
Broeders, P. & H. Trompstr. 15 2

Campcn, G. A. v. Koningstr.40 3
Coopman, H. Breder.str. 181 2
Cats, ,L. S. Zeestr. 58 6
Cohm, E. Hoogeweg 56 3

D
Degen J. Hooaeweg 56 3
Drost, J. Breder.str. 76 6
Dam, J. v. Breder.str. 26 3
Diels, G. J. Zomers Buiten 1

Denneboom, J. Parallehv. 35a 5
Delterijk, G. J. Kostverl. 33 3
Duin J. B. v.d. Hoogeweg 56 3
Dinnik I. Tramstr. 7 3
Dekker P. J. Trompstr. 15 1

Eckhardt, G. M. Hoogew. 19 3
Eekendaal G. B. Hoogeweg 56 5
Eskens, P. J. Engelb.str. 4 4
Epstein, W. Fav. 1 1

Elsakker dames, Fav. 31 2

Fisscher, H. J. Gerkestr. 15b 3
Funke, G. Gerkestr. 11 1

Fischer, J. Kostverl.str. 58 5
Funke, G. Gr. Krocht 11 1

Forel, A. Kostv.l.str. 2 5
Fischer, A. Gr. Krocht 5 3
Fekkes, F. Ostadestr. 21 3
Fehmandes, Zeestraat 45 7
Fleschman, I. Barn. 2 4

Greeven, C. Rozenn.str. 8 2
Gigek, W. v. Hoogeweg 38 2
Grzontha, G. Hoogew. 38 1

Groenstadt fam. Hoogew. 7 3
Glaser, L. G. H. Grootstr. 15 1

Gompertsz B. J. Gerkestr. 20 2
Gordinge v. Kruisstr. 14 6
Gobets, I. Kostv.1. 7 6
Galles, A. Trompstr. 15 1

H
Hoek, A. v.d. Parallehv. 21 6

Hoekstra, fam. Haarl.str. 15 5
Hegt, Fr. Zeestr. 5 1

Haiman, M. Oosterp.str. 23 6

Hulshof de Natris, Bredstr. 8

Hoog C. Bild.str. 22 2

Hanau (\ .1. Smitstr. 5a 4
Hancnberg, E. Zeestr. 58 7
liotfmann. E. Breder.str. 64 1

Hoogland, P.Hcinstr. 15 6
llehmes A. H. Z. Buiten 1

Hulskemper, .1. Z. Buiten 3
I iartog. D. Brugstr. 14 2
I lenselijn, S. Kostv.l.str. 26 3

Hoeve, A. W. ten Spcykstr.18 2
Hcijdc, \V. A. Oosterp.str. 24 4
Horst, II. Gr. Krocht 20b 2
Houtkaper D. Bredrodestr. 169 5
1 lelleganger J, Gr. Krocht 7 4
Hofstra C Schoolstr. 5 2
Hum. A. M. C. v.d. Schoolstr. 1

Inibach.
I

P.I Icinstr. 7

Jonge, E. de Parallelweg 19
Jansen, B. Haltcstraat 70
Jacobson, R Oosterp.str. 6
Joose Nieland J.W. Hoogew.78 1

Jubels, W. Spoorstr. 15 4
Jansen, fam. J. Snijerpl. 4
Jongh, C. de Koningstr. 27 3
Jacobs, fam. Haltestr. 7 3
Jansen R. Hoogeweg 26 3
Jong mevr. de Stationsstr. 20 2
Janssen J. M. M. Trompstr. 15 1

Mossel E. Parallehv. 35a 6
Moppes M. MetzL'crstr. 92 4
Mcver N. J. S. Willcmstr. 29 4
Minnebo W. Baan 20 6
Malcngrc. J. Hoogeweg 26 3
Michels L. Parallelweg 29a 1

Metselaar Fl. Tramstr. 7 3

N
Noorderdorp, C. v.Speykstr.9a 3
Nantcs, G. Zeestr. 5 2
N'athan, E. Bredcr.str. 44 1

Nabarro Mcj. S. Kostverl. 12 1

Nokramcr Mej. Fav. 1—

3

1

Ncbig, Gcz. Stationstr. 20 2

K
Kleef, M. Zeestr. 63
Kotcmoot, A. Kostverl.str. 9
Kattenburg, S. Zeestr. 39
Kcllenbach, G. Zeestr. 37
Kranz, K. Dr. Mctzgerstr. 53
Kirsch, I. Zeestr. 37
Kuyn, J. H. Trompstraat 15
Kastelein, J. P. Breder.str. 168 5
Kruijsc, A. J. O.parkstr. 45 4
Keizer, H. Breder.str. 82
Kammeyer, J. Parallehv. 25a
Karsdorp, H. Speykstr. 16 a
Kleerkoper, Gez. Brugstr. 4
Kruskal Mevr. R. Trompstr. 15

Koot, H. Trompstr. 15

Klokkemeijer, P. Gerkestr. 57 2
Kooi, M. Trompstr. 15 2

Klein. Mej. C. Kostverl.str. 12 1

Kerkhof, W. Zeestr. 22 3

Koelewijn. L. F"av. 53 2

Kopeke L. Fav. 40 1

Koog M. W. v.d. Kostverl.str. 5

Kol. A. H. v. Koninginnew. 2 7

Kupferman fam. B. Engelb.str. 12

Kalf P. A. Breder.str. 43 2
Kruijder. W. F. Breder.str. 43 2

Kloots. J. Zandv.1. W. Parkstr. 9
Kuiper W. Bakkerstr. 5 5

Lichtestein, M. Metzgerstr. 53 2
Löwenstein E., Breder.str. 44 2

Leer, H. v. Gr. Krocht 20b 1

Loo, W. v. Gr. Krocht 20b 1

Linde, J. v.d. Trompstr. 15 1

Lobatto, S. Vondelstr. 8 6

Lam. S. Heemsk.str. 4 6

Lefering H. C. Parallelweg 43 3

Lelie C. v.d. Trompstr. 15 2

Linden J. v.d. Trompstr. 15 1

Linde, J. v.d. Heinstr. Ha 4

Lissauer. J. H. de Grootstr. 17 5

Leeuw. E. C. de Zeestr. 1 1

M
Meierhof, Hoogew. 1 4

Maassen, A. G. Stationspi. 31 5

Muntankcs, fam. Koningstr. 83 3

Marken, L. W. A. Kostverl. 58 4

Maria, J. .7. Gr. Krocht 20b 2

Meeuwis J. Kostverl. 1

Meyer, H. Bredstr. 130

Mulm fam. Brugstr. 19

Marmette, M. Hoogeweg 48

Metsch C. Witstr. 5

Monikkendam J. Kostverl. 3

Moffie, S. Zeestr. 54

Mever G- Barn. 2

Muhlbach E. Barn. 2

Put, Wed. \V. Kruisweg 21
Pabst, H. Dr. Metzgerstr. 65
Prins E. Hoogeweg 48
Peereboom N. O.Parkstr. 49
Pul fam. Kostverl. 67a
Prcsscr C. Nicuwstr. 11

Poppers H. Swaluëstr. 13
Pijl J. G. Rozcnnobclstr. 25
Post. D. Z.Buitcn
Peppel G. v.d. Kostverl. 3
Pletcrscn L. Trompstr. 15
Prins Mevr. Fav. 31
Polak J. Hccmskerkstr. 2 8
Prior A. Bildcrd.str. 4 2
Pczaro M. Bredcr.str. 68 5
Plank H. Zandv.1 143 4
Pluck V. H. Zeestr. 45 2
Peper Benncr, M. Parallelw.69 2
Peppel, E. Kostverl. 3 3
Pragcr, Dr. K. A. Marisstr. 18 1

Philips, S. H. v. Speykstr. 3 3
Pijtersen L. Trompstr. 15 1

Polk H. Parallehv. 29a 2
Poort J. Hoogeweg 56 2
Peper J. Zeestr. i7 4
Pijtersen, Trompstr. 15 . 2

O
Oppenheimer. Favauge 25 1

Oven, A. v. Engelb str. 14 3
Otto, A. Engelb.str. 14 1

Ommen, Mevr. S Engelbstr.40 3
Oom, J. Zeestr. 43 ' 3
Oostcrom C. v. Pakveldstr. 3
Otten. W. Zeestr. 4 2
Orizand H. Z.Buiten 3
Oosten. D. van Kostverl. 25 3
Oosten J. v. Kostverl. 25 2

R
Rhee, G. Metzgerstr. 65 1

Rotenburg, G. Breder.str. 43 5
Rijk, D. v. Trompstr. 15 1

Rost C. A. Hoogeweg 1 3
Roelfs. J. Ruiterstr. 1 2
Reenen H. v. Kinsbergenstr. I 3
Rötener Hanz J. Marnixstr.15 6
Rotenschcid J. Zeestr. 43 1

Rabbie, D. Duinweg 17 4
Rotschild I. Hoogeweg 50 1

Rooien G. Fav. 12 2
Roggink J. Trompstr. 15 3
Rooij Mevr. v. Hoogew. 48 2
Rot J. Z.Buiten * 4
Rijkhoff Mej. Fav. 31 1

Ridel E. Fav. 40 1

Rozenberg M. Kostverl. 12 1

Rabie L. Zeestraat 15 5

Raas, H. Bredrodestr. 44 3

Rijkhoff, B. Th. Breder.str. 6
Rakers, W. K. Kostverl. 23 4

Rabin J. Hoogeweg 26 2

Rondav fam. Hoogeweg 63 5

Rok P." Haarlem 28 6

Reinen F. Kostverl. 58 4

Randwijk H. v. Schoolstr. 5 1

Spanier M. Haarl.str. 49 2

Saarberg P. Metzgerstr. 126 4
Smit Mej. G. J. Metzgerstr.44 3

Simons J. Kostverl. 44 4

Salomons, A. Favauge 6 6

Sandbrink D. Ruiterstr. 1 3

Stribe L. Ruiterstr. 1 2

Smidt C. Pakveldstr. 24 3

Sacksioni S. Brugstr. 11 10

Schoenmaker C. Kostverl. 62 3

Sommerfeld I. Floogeweg 50 1

Schut B. Breder.str. 84 5

Schalker, S. ,T. Zandvlaan 37 1

Strauchmann, fam. Fav. 15 2
achielt, J. Brcd.str. 41
Spaans, T. Zomers Buiten 3
Sandhclm. A. Barnaart 15 3

Sanders. M. Zeestraat 8r 1

Straaten v. .7. Snijerpl. 1 8
Schamsen, A. Boul de Fav. 39 1

Schaap, Mevr. Barn. 9 1

Schonbermcr, YV. Ostadestr. 7 7
Schcllevis. .1. Kostverl.str. 48 1

Schaas, M. .1. v.d. Zandvl. 139
Simons, II. Mczgerstr._49
Smit, P. Kostverl.str. O/a
Santberg, freule Favauge 7
Sluis, H. v.d. Zandvl. 37
Schakel Mevr. O.Parkstr. 55
Smit, P. Kostverl.str. 76a
Spitz fam. Gr. Krocht 27
Slag, J. A. Zeestraat 44
Slap, S. Mczgcrstr. 120
Spaet, E. E. v. Trompstr. 15
Schuil, P. J. Stationstr. 15
Sanders, Mevr., Barn. 9
Scholtcn L. Stationstr. 18a
Schuier, J. Mczgcrstr. 69
Sweerman v. Bork, Bred.str.74 2
Stohvijk L. Gr. Krocht 20 b 1

Schrader M. Gr. Krocht 20b
Staal J. J. Z.Buiten
Sinnige J. Fav. 1—

3

Sijbrands A. Stationstr. 12a
Sulsters A. Kerkdwarsp. 7
Schwerma M. Trompstr. 15
Schaap. D. Kostverl. 41
Scheen fam. Spoorstr. 51
Schutzlcr C. C. Spoorstr. 51
Schutte, M. C. H. O.parkstr. 1 5
Soederhuizen J. O.parkstr. 1 5
Stern S. W. Zeestr. 43
Schaap I. Tramstr. 7
Strumpf E. A. Trompstr. 15
Schrcuder H. Trompstr. 15
Stam. H. Trompstr. 15

Ijsvogel, L. Tramstr. 7

Zijlstra, fam. Marisstr. 43 6
Zcgwaardt, A. T. Kostv.str.58 3
Zodij fam. Bred.str. 71 6
Zwier K. Noorderstr. 23 3
Zern J. Brcd.str. 33 6
Zalige D. F. Kostverl. 3 2
Zeldcnrust H. Metzgerstr. 43 1

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein — Tel. 142

Dagelijks geopend van 9.30—12
van 1.30—5 uur.
Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.

Theeboom, Mcvr.R. Kostv.str.3 1

Tjemmens, A. K. Hoogew. 38 2
Thomas Mej. L. Kinsbergenstr. 1

Fellalian G. Metzgerstr. 65 2
Temmer Th. J. Bred.str. 86 4
Teeboom Wed. R. Kostverl. 3 1

Teewes. J. Hoogeweg 1 5
Tcwes W. O.parkstr. 5 5
Tafelkruyer W. Marisstr. 41 5

U
Ulmrich A. D. Seinpost 2
Uutermans J. Seinpost 2

V
Vastenhoud, fam. Heemsk.str. 8
Vries, H. de Zeestr. 39 3
Velleman Max, v. Speykstr. 3 2
Veenboer, J. Hoogeweg 56 3
Vilder L. J. de Bred. 19 7
Vermaes Mevr. S. Kinsb.str. 1 2
Veumann G. Fav. 44 2
Verwilligen G. Zeestr. 22 4
Vonk J. C. Kruisstr. 12 5
Vies M. J. Kinsbergenstr. 7 4
Vries J. Dr. Gerkestr. 36a 4
Vogelbern.L. & B. Kanaalstr.25 3
Visser. M. Stationstr. 20 2
Vreeland, R. v.Ostadestr. 13 9
Vonk, A. J. Kostverl. 58 3
Verton J. C. Schoolstr. 5 3
Verling L. Zeestr. 1 3

W
Witmondt, A. Ostadestr. 6 3

Wormhoudt, P. Oosterp.str.34 4
Wit, P. de Kostverl.str. 75 6
Wastewal, M. v.Speykstr. 18a 2
Winnink, I. Stationstr. 18a 4
Wolff. W. Fav. 25 1

Wind, J. Trompstr. 15 2

Wacherling J. O.Parkstr. 51 5

Wijga J. Hoogeweg 50 2

Worm H. Kerkstr.' 9 3

Weitzel J. H. Duinweg 6 4
Weennik M. Gerkestr. 20 1

Wolder H. Kostverl. 26 4

Wehner L. Gr. Krocht 5 1

Wit mevr. Stationstr. 20 2

Water mevr. v.d. Trompstr. 15 1

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorenstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.
C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Telef. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

Dr. TICHELAAR, Zeestraat
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlórenstr. 5 - Telefoon 253
Spreekuren: Maandagmorgen 10-

11.30; Dinsdagavond 7.30—8.30;
Woensdag 4-5; Donderdagavond
7.30—8.30'; Zaterdag 10—11.30';
Zaterdagmiddag 2—4.

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.
Zaterdags 2—5 en volgens afspr.
Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

's morgens; Dinsd. 7—8 uur 'sav.;

Zaterd. 5—6 's middags.

P. DE ROOY & Zn.
Zeestraat 37 Pedicures
Dagelijks van 10—12 en 2—5 uur.

Des avonds van 8—9 uur.

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
Vrijdagsavonds te Zandvoort v.
9-10 uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12.

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

HET CASINO GEOPEND.
Het toovcrwoord Tuschinski heeft alle aandacht op

het Casino gespannen.
Na het einde van het seizoen van. het vorige jaar,

rees dadelijk de vraag: Zou het Casino het volgend
jaar weer geopend worden?

Dit dan voornamelijk met het oog op de Straperlo-

tafels, die zoo'n groote aantrekkingskracht op vreem-
deling en bezoeker, gast en inwoner hadden uitgeoe-

fend.
Lang heeft men in twijfel verkeerd totdat de rech-

terlijke uitspraak de beslissing bracht.

Maar lang daarvoor hadden wc reeds de verzekering
ontvangen, dat het Casino ook dit jaar geopend zou
worden.
Dat had de heer Tuschinski verzekerd bij het af-

scheid en dus was het in bedrijf nemen van het Kur-
huas een feit.

Dat aannemende, behoefde men zich over het hoc
niet ongerust te maken.
Immers, de heer Tuschinski bezit het groote geheim,

om elke exploitatie tot de hoogste top te kunnen voe-

ren.
Bewijzen voor onze bewering aan te halen zou klei-

neerend zijn voor onze lezeressen en lezers. Eenmaal
van zijn leven is ieder toch wel eens geweest in een

van zijn kunstpaleizen in een van onze groote lands-

steden?
En dan het Casino verleden jaar?

In de voortijd was het aantal bezoekers, maar het

Casino had gevulde zalen.

In de seizoentijd was het aantal bezoekers meer dan
duizend per avond.
De natijd bracht leegte op het dorp, maar avond aan

avond stroomde het 'vreemdelingen naar de Casino- ,.

zalen.
Dit vertrouwen hadden we in deze wijze van exploi-

teeren gekregen, dat was het Casino ook in de winter

geopend geweest, ook in de winter zou het een succes

geworden zijn.

Hoe het mogelijk kon zijn?

Het kon alleen mogelijk zijn, als het tooverwoord
Tuschinski aan de opzet verbonden is.

Zaterdag wordt het Casino geopend.
De heer Tuschinski heeft zijn woord ingelost.

We hadden ook niet anders verwacht.
En de eerste openingsavond is niet zonder roulette,

want de opening geschiedt met een roulettebal.

Wie deze weck de voorbereidingen heeft gezien, wie

de houtmassa heeft zien aanvoeren, die nu weer ver-

timmerd is, wie de duizende gloeilampen weer heeft

zien aanbrengen, die weet reeds nu, dat het Casino iets

heel bijzonders zal geven .

En werkelijk, Tuschinski is hier weer het toover-
woord tot het ontsluiten van wonderen.
Noemen we alleen maar enkele van de hoofdprijzen,

die voor dit bal door den heer Tuschinski ter beschik-
king zijn gesteld.

Zes dagen naar Parijs!

Voor rekening van de directie Tuschinski.
Een avondmantel!
Een schitterend kunstproduct uit de magazijnen van

de firma Gerzon. Het laatste model 1934 en met bont.

Een jaardiploma voor het Theater Tuschinski en
geldig voor twee personen.
Een Mahjoung Spel, geleverd door de firma Perry

en Co. Een kostbaar stuk.

Zoo zouden we meer op kunnen noemen uit de reeks

van honderden prijzen, waarvan elk voorwerp even
mooi en even kostbaar is.

Ook nu zal het Casino weer geheel en al staan in het

tceken van Tuschinski's toovermacht.
Ook-nu zal het Casino weer duizenden en duizenden

naar Zandvoort trekkenden zal het Casino het middel-

punt van het seizoenleven worden.
Ten slotte kunnen we nog vermelden, dat het Casino-

voorioopig tot twee uur geopend blijft.
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ZANDV
Orgaan der Gemeente Zandvoort — OFFICIEEL E BADCOURANT met Badgastenlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, ,pcr jaar 3.50

Afzonderlijke nummers ,, 0.10

Uitgave (*ertenbach's Drukkerij Zandvoort

AD VERTENTIEN:
van 1—6 reuels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden medcdeelingen op de eerste pagina, p. regel ./' 60

Bureau: Achterweg 1 'VTelefoon 158

ORANJE TREIN

Niet te veel en niet sterk genoeg kan er de aandacht
op gevestigd worden, van hoe groot belang het is, als

bij aankoop van de benoodigdheden des dagclijksi.hci'

levens producten van eigen bodem de voorkeur worci-ri
gegeven.
Vooral in deze 'tijden, nu meer en meer door contin •

genteering, invoerbclastingen en boycot de verhoudin-
gen van. de landen onderling zoo verscherpt.

Als ooit bewezen is, dat een gaan op deze weg een
verkeerd gaan is, dan wordt dat door de treurige toe-

standen, die thans hccrschcn, wel duidelijk aangetoond.
Het ligt niet in onze bedoeling, om hier en thans een

nadere beschouwing te geven over boycot en tolmuren.
Maar ieder die oog heeft voor en geen belangen bij

een sluiten van de grenzen in de climax, zooals die zich

in deze laatste jaren ontwikkelt, ieder die even nadenk\
zal het cen noodgedwongen vooruitdringen is op weg,
waar van men duidelijk ziet, dat het een verkeerde weg
is.

Onze opwekking, die als belangstellende opwekking
is bedoeld, staat buiten het politieke, waardoor het bo-
ven aangehaalde geheel beheerscht wordt.
Het is alleen bedoeld, om de aandacht te vestigen op

de Oranje Trein.
Deze trein zal 26 Juli Zandvoort gelegenheid geven,

eens een extra beschouwing aan Nijver Nederland te

wijden .

Dat. waarin ons kleine landje groot is, vindt men in

de Oranje Trein bijeengebracht.
Nijverheid en industrie, handel en wetenschap en

kunst, het is in zoo'n verzameling in de Oranje Trein
overzichtelijk gerangschikt, dat deze Ncderlandsche
trein de naam van Oranje Trein, ten volle verdient.
De Oranjetrein komt a.s. Donderdag te Zandvoort

en wordt geplaatst aan het station. Hij is te bezichtigen
van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds (behalve van
12.30 tot 1.30 uur en van 6 tot 7 uur)
De trein bestaat uit 18 tentoonstellingwagens, is circa

een halve K.M. lang, heeft snelbuffet en restauratie-
wagens, verrassmgswagen enz. enz. Aangezien de toe-
gangsprijs zeer laag is zal deze buitengewone attractie

ook in Zandvoort veel belangstelling hebben.
Niemand verzuime danook een bezoek aan deze ten-

toonstelling te brengen. Een bezoek, dat door de attrac-

ties het zakelijke en nuttige verbindt met het aange-
name.

Verzoek aan alle Winkeliers.

De besturen der Zandvoortsche Handelsvereeniging
en de R.K. Middenstandsverecniging „de Hanze" ver-

zoeken aan alle winkeliers om op a.s. Donderdag, 26
Juli, eenige extra aandacht aan hun etalages te beste-

den en de vlag uit te steken.
Daar op dien dag de Nederlandsche Tentoonstel-

lingstrein (Oranjetrein 1934) een bezoek aan onze ge-

meente brengt.

HET VOETBAL-DRAMA
Zondag j.1. werd in Koog-Zaandijk de wedstrijd K.F.C.-

Willem II gespeeld, die, indien de Kooger club slechts

gelijk spel had weten te bewerken, de competitie voor
het kampioenschap van Nederland besloten zou heb-
ben.

Echter, het lukte „de groote Koogsche" niet dit eene,

zeer kostbare puntje binnen te halen, waardoor drie

der vijf gegadigden, te weten: K.F.C., Willem II en
Ajax met een gelijk aantal punten eindigden, en regle-

mentair een halve na-competitie gespeeld zal moeten
worden, om tot een definitief resultaat te komen. Ko-
men de drie rivalen weer gelijk over den streep, dan be-

slist het doelgemiddelde.
Wij betwijfelen het intusschen, of dit „nieuwtje"

onze lezers ook maar eenigermate zal interessecren.

Ons interesseert het in 't geheel niet! Het ligt trouwens
ook niet in onze bedoeling met bovenstaande mededee-
ling belangstelling te wekken.
Neen, het is er om te doen, om te wijzen op het

ziekenproces, dat de K.N.V.B, momenteel doormaakt.
Want het is toch hoogst ongezond, letterlijk en figuur-

lijk, dat einde Juli nog wedstrijden onder auspiciën van
den K.N.V.B. gespeeld worden. Ieder, hij moge dan
vóór- of tegenstander zijn van een „gesloten" seizoen,

zal dit rnet ons eens zijn. Na een luttel aantal weken,
staan wij weder op den drempel van cen nieuw seizoen,

dat reeds half Augustus ingeluid wordt door seriewed-

strijden, waarbij er zijn, die een traditioneele vermaard-
heid genieten (Arol- en Zilveren-Bal-tournooi). Wij mo-
gen dan verwachten, dat de deelnemers aan die series,

na een rustperiode van drie a vier maanden (zoo hoort

het in theorie) frisch en sprankelend van verlangen
naar „het bruine monster" aan den start verschijnen.

Wat komt er in practijk van terecht? Dat een groot

aantal voetballers, nauwelijks bekomen van de ver-

moeienissen van het afgcloopcn seizoen, lusteloos op
het veld komen, gespeend van 'n zoo noodige „fighting-

spirit", een vechtgeest, welke in den voetballer gevaren

is na een welbestede vacantie, die hij gewijd heeft aan

de heerlijke zomersporten, als cricket, tennis, zeilen,

roeien, zwemmen, honkbol, athletiek, enz. mogelijk af-

gewisseld door een rustigen voetbal-trainingsavond.

GESLAAGD VOOR H.B.S.

Onze dorpsgenoot David de Zwarte, leerling van de
zevende klasse van School C (Parallelweg) is bij het

te Velzen gehouden toelatingsexamen geslaagd voor de
II.B.S.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenooten de heeren Herman Haan en Ab

Lcendcrtz zijn geslaagd voor het eindexamen B 5-jarige

H.B.S. (School van Mourik Broekman te Haarlem).

Van de M.U.L.O.-school aan de 1 loogeweg slaagden
de volgende leerlingen:

Voor MU.L.O.-diploma A:
Nel van der Tas, Cïrctha Dumoulin, Pauline Nugt, Kees
Speelman, Herman Boddé, Raymond van Kaalte, An-
dries van Oostendorp.
Voor M.UX.O-diploma B:

Dirk Luvendijk en Jan Brokmann.
Tot de Ie klasse van het Christelijk Lyceum te Haar-

lem werden toegelaten: Adriaan van Noort en Altred
Polder; tot de 4e klasse van het Kennemcr Lyceum:
Kees Speelman en Jan Brokmann.
Tot heden hebben zich 44 leerlingen voor de nieuwe

cursus aangemeld.

NIJVERHEIDSSCHOOL.
Bij het te Haarlem gehouden eindexamen van de

Prot. Chr. Nijverhcidsschool is het diploma: Hulp in de
Huishouding o.a. ook uitgereikt aan mcj. A. Veenstra,
alhier.

DIPLOMA.
Bij het gehouden examen: Costuumnaaien aan de

Haarlcmsche Huishoud- en Industrieschool is geslaagd
mcj. C. ter Wolbeek.

WAT ZAL ZANDVOORT VERMOEDELIJK
KRIJGEN?

In de bijlage van het Wetsontwerp van de Uitkeerin-
gen van het Gemeentefonds vinden we vermeld, dat
Zandvoort over 1935-'6 waarschijnlijk uit dat fonds zal
ontvangen ƒ 132.306,67.

Voor de plaatsen in de omgeving zijn deze cijfers Hil-
lcgom ƒ 103.748; Katwijk^ /' 101.865; Bloemendaal
ƒ 196.724; Haarlem /' 1.364.743; Haarlemmermeer
/' 283.446.

Amsterdam zal volgens dezelfde gegevens kunnen
rekenen op ƒ 1j.297.224; Den Haag op ƒ 5.462.648 en
Rotterdam op ./' 9.909.272.

CONCERT BADORKEST.
Maandag avond j.1. gat het Mendelssohn Bartholdy

Orkest een goed geslaagd concert in het Zuiderbad.
De avond was schitterend, de muziek was af en kun-

de vele aanwezigen op een mooie avond terug zien.
Wc hopen dan ook dat er spoedig meerdere avonden

als deze mogen volgen.

Zoo is het in andere landen — tenminste in die lan-
den, waar men nog schijn- of werkelijke amateurs heeft
(de laatste zijn er héél, héél weinig), zelfs ook in een
land als Engeland, waar het echte proffesionalisme se-
dert jaren is ingevoerd. Daar moeten de beroepsvoet-,
ballers tusschen de eerste Zaterdag in September, en
de eerste Zaterdag in Mei cen programma van 42 wed-
strijden afwerken! In België spelen de hoofdklassers
26 wedstrijden, en ze zijn er vóór Mei mede klaar.

In Nederland, waar de afdceling 10 clubs tellen, en
er dus 18 wedstrijden te spelen zijn, moddert men tot
Augustus door! Maar hoe kan het anders. In ons klemc
landje — nergens ter wereld vertoond, zijn vijf eerste
klas-afdeelingen, met vijftig eerste klas elftallen. Van
't goede veel te veel. Want wij hebben nog pas — en nog
wel na zeer serieuse voorbereiding — ondervonden, dat
ons spelpeil nog zeer matigjes is, zelfs al spelen wij te-

gen de vertegenwoordigende elftallen van landen, die
een gelijk aantal ,of zelfs nog minder inwoners tellen

(Zwitserland).

Echter — daar pikt men het anders in. Daar is men
niet zoo scrupuleus ten opzichte van het „zuivere" ama-
teurisme. Daar durft men ruiterlijk te erkennen, dat
het zuivere amateurisme al lang begraven is.

Niet aldus in Nederland. Hier slaat men zich nog op
de brave borsten, en lispelt met van aandoening trillen-

de stem: Wij, amateurs!
Larie, dit is zelfbedrog, deze huichelarij, die struisvogel-

politiek.

Ook in Nederland is het zuivere amateurisme reeds
lang ter ziele. Is er nog één vereeniging hier te lande,

waarvan de spelers zelf alle onkosten, ook de reiskos-

ten, betalen?
Is er van amateurisme nog sprake, als de K.N.V.B.

tolereert, dat een speler voor cen thuiswedstrijd zoo-

veel, en voor een uitwedstrijd zooveel in contanten uit-

betaald krijgt? Als voor rekening van de clubkas vrou-

wen en verloofden mee-reizen? Als de spelers een eigen

box in het clubhuis hebben, waarin zij, telkens als zij

komen spelen of trainen hun voetbalkleeding, dank zij

de zorgen van het Bestuur keurig gewasschen en gestre-

ken, vinden?
Zijn wij nog amateurs, als de spelers voor werkver-

zuim kunnen declareercn?
Meen niet, lezer, dat wij dit alles erg vinden, ot ver-

EEN CONGOLEESCHE NACHT.
De ijverige directie van Monopolc heelt zich wel aan-

gepast aan het snelle tempo, waarin de wenschen \ an
onze zomergasten het leven na de badclag brengen.

Strand, zee en duinen, wc behoeven liet loflied daar
op niet te zingen.
Maar na de dag komt de a\ond, de nacht.
En onze gasten wenschen dan, c\enals „thuis", hun

dag nog wat langer te maken door zich te amuseeren,
met wat de uitgaande wereld hen dan biedt.
Monopolc aan het Stationsplein, als middelpunt van

de cabarctwereld, vraagt dan wel de aandacht van onze
gasten .

Nauw is het eene programma daar op de planken
gebracht, of een nieuw is weer halt gereed achter de
schermen .

De groote belangstelling, het vorige jaar ondervon-
den bij de excotisehe feestavonden, heeft de heer Kie-
fer doen besluiten, ook dit seizoen deze avonden weer
in Mcnopoic (e brengen .

1 Iet eerste feest van deze reeks wordt Dinsdag 24 Juli
in Monopolc gebracht en wordt aangekondigd als Con-
goleesche Nacht.
Het is iets nieuws in Nederland en du^ iets zeer bij-

zonders voor ons baddoip, waarom wij er gaarne de
aandacht op vestigen.
De extra aandacht zoo het kan.
Daarom noemen we de Jungle Drums, de Negro Spi-

rituals en de imitations van Cap Calowav en Josephinc
Baker.

In de lijn van het badleven blijit dit Congoleesche
feest, omdat er naast de andere wedstrijd prijzen voor
de dans ook fraaie prijzen uitgereikt zullen worden
•\oor de meest gebruinde dame, en de meest gebruinde
heer.
De avond, onder leiding van den heer Stol, wordt vol

vroolijkheid en jolijt. Dat is vast.

ZANDVOORTSCHE REDDINGS BRIGADE.
Te beginnen op Maandag 23 Juli a.s zullen gedurende

de maanden_.luli en Augustus zwemocfeningen.voor le-

den worden gehouden bij de Post aan het Zuiderstrand.
Aanvang half acht.

STAATSLOTERIJ.
Om te voorkomen, dat particuliere loterijen zich be-

dienen van jde trekkingen van de Staatsloterij wordt
cen wijziging voorgesteld, die dat onmogelijk maken.
Tegen dit Wetsvoorstel zijn verschillende bezwaren

aangevoerd. Men vreest, dat de particuliere loterijen
aan betrouwbaarheid zullen inboeten.
De belangstelling voor Sweep stake en dergelijke zou

toenemen. Er zijn zelfs stemmen, die een uitbreiding
van de Staatsloterij bepleiten.
Daartegenover nemen zij stelling, die beweren, dat

men de speelzucht van de bevolking niet moet aanmoe-
digen. Zelfs gaan er stemmen op, om de Staatsloterij
geheel af te schaffen.

oordeelen. Integendeel, wij kunnen niet tegen den tijd
oproeien, en het was de tijd, die deze omstandigheden
deed worden en groeien.

Is het niet begrijpelijk, dat een werklooze speler,
misschien huisvader, door zijn spel een uitverkocht
huis, en dus een vette clubkas maakt, wel eens geld
wil zien! Neen immers, het is logisch.
Maar dan dienen wij — juist wij — sportieve men-

schen, eerlijk op en ook buiten het speelveld, dit ruiter-
lijk te erkennen, en geen kinderachtig kiekeboe met de
waarheid te spelen.
Erkennen der waarheid was nimmer schande, zelfs

niet in dezen —
• de waarheid schande aandoenden —

tijd.

Nu nog even iets over het vraagstuk der hoofdklasse,
dat zooveel pennen in beweging brengt.
Wij scharen ons onder de voorstanders van een spoe-

dige invoering eencr hoofdklasse in Nederland, met
schrapping der promotie- en degradatiewedstrijden.
Deze maatregelen zullen o.i. leiden tot een weder ge-

zond maken der zieke voetbalwereld.
Laat men de tien sterkste clubs — wie dit zijn is mak-

kelijk vast te stellen — bij cenbrengen in cen hoofd-
klasse. Het „gemauw" der gedupeerden late ons koud.
Ook in de voetbalwereld dient algemeen belang voor
eigen belang te gaan.
De laatste twee dezer hootolklasscn degradecren, om

plaats te maken voor de twee ccrstc-klasscrs, die met
de fraaiste cijfers afdeelings-kampiocn werden. Dit sys-

teem wordt doorgevoerd ten opzichte der lagere afdee-
lingen. Zoo krijgt men een gezonde doorspuiing, welke
zeker het spelpeil ten goede zal komen, en tevens cen
eind zal maken aan den onverkwikkelijken toestand,
waarvan wc thans getuige zijn.

En clan tevens geen onderscheid meer maken tus-

schen amateurs en proffcsionals. Wij dienen in de toe-

komst slechts voetballers te kennen, zooals men nu
schilders, smeden, onderwijzers, ingenieurs kent.

Alleen als op deze wijze het opperatiemes gehanteerd
wordt (zachte heelmeesters maken riekende wonden)
kan de patiënt genezen.
En de publieke belangstelling — waarmede thans

ernstig gesold wordt, zal er zeker niet onder lijden!

(Nadruk verboden.)
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Zandvoort
Overhemden.

Stijve Boorden

afd. Fijne wasch »B*
20 et

7 Ct

, 5 Cl

Witte Jassen 25-35 ct

J. H- G. WEENINK - TELEF- 287
PAKVELDSTBAAT 30a

Gemangelde-» persopmaak en geheel jjj

:— x opgemaakte wasch* :— : jj
Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten m

TAXI OF GROOTE WAGEN N000IG?

Bei op 34Q Garage Stationsplein.

WONINGBOUW AAN DE DR. GERKESTRAAT.
De nog voor bouwterrein in aanmerking komende

gronden aan de Dr. Gcrkcstraat zijn thans alle be-
bouwd.
Het is in enkele jaren vlug gegaan, het cenc blok na

het andere werd gezet en wat meer wil zeggen ook met
bekwamen spoed verhuurd. Natuurlijk stonden wel
eens een een paar woningen niet verhuurd, maar dat
was meestal van zeer korten duur. Dit is wel het bewijs
dat er meer vraag naar moderne woningen is.

De heer Mesman, aannemer alhier heeft wel het leeu-
wenaandcel gehad in het bouwen van bedoelde moder-
ne woningen aan deze straat, er zijn er maar weinigen
die niet onder zijn leiding werden gebouwd en de laat-

ste van deze woningen zetten met recht de kroon op
zijn werk.

Bij een bezoek aan deze laatste huizen bleek ons zeer
duidelijk, dat hier het spreekwoord „al doende leert

•

hier op z'n plaats is. Het bouwwerk is in vcrdeeling en
idee geheel zoo als de eerste huizen gebleven, maar
wat enorm gewijzigd is, de afwerking. Alles royaler
opgevat. Tochtdeur in de gang voor de Hal, Badkamer
en W.C. gescheiden, een betegeling van gang en keu-
ken en badkamer, die in orde is. Vaste waschtatcls met
spiegel, en de beneden huizen voorzien van een flink

zomerhuisje, geheel vrij, van alle gemakken voorzien.
De bovenhuizen, ,mct een zolder, die geen zolder is,

want de ruime afgeschoten kamers, geven meer 't idee
van een tweede verdieping.
De heer Mesman heeft wel eer van zijn werk en wc

denken dan ook wel, dat als onze lezers die iets in dien
zin willen huren er gauw bij moeten zijn anders kon
het wel eens te Iaat zijn.

OPENBARE VERKOOPING.
Notaris M. J. A. de Ia Hayze te Heemstede zal Woens-
dag 25 Juli e:k: des nam. 2 uur in Hotel Zomerlust pu-
bliek verkoopen: Villa Helena Margarctha aan de Kost-
vcrlorenstraat 41.

p71^IETST*RA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

'Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

OVERSCHRIJVING VAN WEGENBELASTING-
KAARTEN.

De B.B.N., Bond van Bedrijtsautohoudcrs in Neder-
land, deelt mede:

Artikel 11 van de Wegenbelastingwet laat toe, dat
voor een motorrijtuig, hetwelk dient ter vervanging van
een, waarop een wegenbelastingkaart is afgegeven, een
nieuwe kaart wordt afgegeven tegen intrekking van de
oude. Tot nog toe werd dit zoo verstaan, dat de ver-

vanging blijvend moest zijn, d.w.z. dat het motorrijtuig,
waarop oorspronkelijk een wegenbelastingkaart liep, af-

geschaft werd en een ander er definitief voor in de
plaats kwam.
Over die interpretatie bestond tusschen den fiscus

en de bcdrijfsautohouders vaak verschil van inzicht. Op
'n desbetreffend verzoek van den B.B.N, heeft de Mi-
nister van Financien nu aangegeven, hoe de strekking
van art. 11 opgevat dient te worden.

Hicwcl de practijk heeft uitgewezen, dat vóór een
evcntueele overschrijving nauwkeurig moet worden na-
gegaan, ot het eene motorrijtuig inderdaad wel het an-

dere vervangt, is de Minister van oordeel, dat de inter-

pretatie toch te ver gaat, indien daarbij alleen gedacht
wordt aan definitieve vervanging.
De Minister heeft daarom bepaald, dat indien over-

schrijving wordt verzocht voor een motorrijtuig ter ver-

vanging van een ander, hetzij definitief, hetzij tijdelijk,

daartegen geen bezwaar behoeft te worden gemaakt.
Indien b.v. een motorrijtuig defect geworden is en een
aangifte wordt aangeboden ter overschrijving van de
wegenbelastingkaart voor een ander motorrijtuig dat tij-

delijk de plaats inneemt van het defecte, kan die over-

schrijving zonder bezwaar .plaats vinden.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week \an 9 tot en met 145 Juli werden 59 kuip-

en 316 douchebaden genomen.

FEIJE'S BOOTTOCHTEN
naar MARKEN

Dinsdags en Donderdags vertrek Koudenhorn
v.m. 8.30 uur. 1ste klas ƒ 2.25, 2e klas ƒ 1.75.

Kinderen beneden 10 jaar half geld.

naar het KAGERMEER
Zondag, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Ver-
trek weekdagen Koudenhorn n.m. 1.30 uur.

Vertrek Zondagen 2 uur Z.B. Spaarne bij

„Haarl. Dagblad".
lste klas ƒ 1.25, 2e klas ƒ 1.00. Kinderen bene-
den 10 jaar half geld.

EXTRA DIENSTEN GEDURENDE DE KAAG-
WEEK. Rechten voorbehouden.

Maakt Uw gezelschapstochten per

SA LONBO OT
Wij hebben tegen speciaal tarief booten beschik-
baar van 10 tot 300 personen.

Inlichtingen en kaarten te verkrijgen:

RAVELINGSTEEG 13 en aan de boot. Tel. 11292

RUIME STALLING
DESGEWENSCHT MET ONDERHOUD

Garage Stationsplein - TeL 340

iiib, juni

W Tim

Pension Dijklioffz

s§0m>
x
\0
*+*

Brederode&traat 43 - Telef. 137 S

W.J. van der Mije
Agent: Levens Verz. Mij.

„Utrecht" is tot 30 Juli

AFWEZIG
SAMBO Etf JOCKO

TE KOOP GEVRAAGD :

een klein goed onderhou-
den SCHRIJFBUREAU.
Br. m. prijsopg. ond. no. 51

bur. Zandv. Courant, Ger-
tenbach's Drukkerij.

Weggeloopen
klein grijs Poesje. Terug te

bezorgen als u belieft bij

kinderen Fcpma, Hcems-
kerkstraat 10.

TE HUUR GEVRAAGD:
WINKELHUIS met
flinke achterruimte of huis
dat voor dat doel kan inge-

richt worden. Br. met inl.

bur. Zandv. Courant, Ger-
tenbach's Drukkerij,
onder no. 52.

VERLOREN
DAMES ARMBANDHOR-
LOGE. Tegen belooning v.

/' 2.50 terug te bezorgen
adres Brugstraat 5a.

Werk gezocht
voor een jongen, ong. 15 jr,

ged. vacantic Ulo. Br. ond.
54 bur. Zandvoortsche Crt.
Gertcnbach's Drukkerij.

VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Terwijl is Sam al daken verder,
En vindt daar, tronend in de lucht,
Jocko, den aap, die van zijn meester
Juist op dien dag was weggevlucht.
„Aha!" brult Sam, „aha-aha!
Een landgenoot uit Afrika!"

Ontroering maakt zich van hem meester,
Hij plengt een traan en sluit terstond,

Tot wederzijdsch gemak en voordeel
Een dure en hechte vriendschapsbond.
Maar de politie komt weldra
En zet hen met revolvers na!

Door bijzondere omstan-
digheden, beslist nieuw

Smyrna handge-
knoopt Tapijt

2/ 1=x3V2 M. te koop. Prijs

ƒ 75.— . Te bezichtigen bij

den heer E. Bol, Strandtent
t.o. Casino.

Dames en Heeren
GROOTE PRIJSVERLAGING

Flanellen Costuums f 19.80 Pantalons f 5.95
Costuums f 25.— . Wiet 2 Pantalons f 30.

—

mantels vanaf f 20.

—

HEEFT U STOF '.WIJ MAKEN
U PRIMA COSTUUM f 20.—

Laat ons Uw kleeding verzorgen. Repareeren

en Oppersen met ontvlekken f 1.—

H, Luijte Jr., Dames- en Heerenkleermaker
21 PAKVELDSTRAAT 21

Gevraagd ernstige verte-
genwoordiger voor verkoop
Belgische Staatsloten.Goed
loon. Wordt gratis aange-
leerd. Schrijven P. Hens,
Mcrmans straat 31. Turn-
hout (België)

Gevraagd: VRIJE SLAAP-
KAMER m. gebr. van keu-
ken tot /' 6.50 per week van
23 Juli tot 20 Aug. voor be-
schaafde Duitsche Dame
met 2 jongens, 9 en 12 jaar.

Adressen ook persoonlijk
Philip, Garage Rinko.

Voor
Solied en concur-

reerend timmerwerk
is uw adres H.SCHOLTEN
Ten Katestraat 5.

Waagt prijs voor Raam-
horren op maat.

„M0N0P0LE" - Stationsplein

!

TELEF. 40 DIR. G. KIEFER

Groote Zaal dagelijks Geopend*
DINSDAG 24 JULI a.s. 8.30 uur

BRENGEN WIJ EEN

Congoleesche Nacht
UNE FÊTE DES NÈGRES

Iets nieuw voor Nederland

f

Imitations CAP CALOWAY
Jungle Drums - Negro Spirituals - Hot Songs

Imitatie JOSEPHINE BAKER
DANSE DE BANANES

Wedstrijd voor het publiek in Seat- en Hot-Singing

Tevens fraaie prijzen voor de
meest gebruinde Dame en de

meest gebruinde Heer.

Een avond vol vroolijkheid en jolijt

MAX VAN KLEEF, SILVER STARS
De dansband van dit Seizoen.



ARKIEZE
Bestelhuis: KER REMAIMS, Qroote Krocht 11

Fabriek: WILLEMSEN, Kerkstraat 2, Haarlem
Telefoon 15957.

il

DAT WAS EEN SUCCES!
In ons felad van Zaterdag 7 Juli had ccn adverteer-

ider een advertentie geplaatst. Dat is niet zoo heel bij-

.zonder.
Want natuurlijk zoekt men voor zijn advertentie een

•goede verzorging in een goed verzorgd blad. Men weet,
•dat blad wordt gelezen dus de advertentie ook.

Het bestede geld heeft dan ook pas waarde.
Maar de adverteerder verraste ons Maandag met de

mcdedeeling, dat hij op zijn advertentie niet minder
.dan 73 brieven in die korte tijd had ontvangen.

Spontaan deed hij die mededceling, verrukt als hij

•was over zijn advertentiesucces.
En daarin vonden we vrijheid om daarover deze re-

bels te plaatsen. Goed besteed geld is nooit duur geld.

De Zandvoor.tsche Courant heeft ook voor U plaats
•en dus ook. . . .succes.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Gerrit Anton, zoon van A. A. Censc en

G. H. W. Meijer. Albcrtus, zoon van A. Visser en E.

.Molenaar.
GEVESTIGDE PERSONEN:

A. H. Rummenie van Amsterdam KostverlorenstraatSó
W. Mulder van Haarlem Oranjestraat 17 rood.
",W. K. van Hensbergen van Hilversum Langelaan 8.

GOED AFGELOOPEN.
Het zoontje van Zwemmer, de vischhandelaar, naast

zijn vader gezeten in de auto, viel, doordat het portier

•opensloeg er uit, juist toen Zwemmer van de Willem-
straat de Oosterstraat inreed. Aanvankelijk liet het
zich erg aan zien. Dr. Van Fraassen verleende de eerste

'.hulp en verbond de wonden aan nek en achterhoofd.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TEEEFOON 465
TE HUUR*
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk

aebied. Inlichtingen kosteloos.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 118

Luxe Autobusdienst Rinko
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ROUTE:
Tramplein, Hoogeweg, Boule-
vard Paulus Loot, Zuiderbad,
Kampeerterrein, Badhuisplein,
Tramplein, Zeestraat, Stations-
plein, Dr. Smitstraat, Boulevard
de Favauge, Tennisbaan Berna-
dette, Stille strand, Noorderbad,
Bloemendaalstrand.
Dit geheele traject is een pracht
rondrit langs de Boulevard en
kost slechts ƒ 0.25

Tarief:
Rondrit ƒ 0.25

Retour geldig 2 dagen .

.

„ 0.25

Op vertoon retour tram 20°/o red.

Enkele reis „ 0.15

10 Rittenkaart „ 1.25

Kinderen tot 10 jaar „0.10
Kinderen, idem, retour.. „ 0.15

Retour met zee- en zonnebad gel-

dig den geheelen dag alleen op
werkdagen „ 0.40

In de bebouwde kom:

Enkele reis ƒ 0.10

10 rittenkaart „ 0.85

Kinderkaart tot 10 jaar. . „ 0.07

Retour „ 0.17"'

Retour met zee- en zonne-
bad Zuiderbad 0.35

Wij verhuren ook touringcars
voor uitstapjes naar Binnen- en
Buitenland, met uiterst betrouw-
bare en bekwame chauffeurs.

Rinko Autobusdienst 1934
Halfuurdienst.

Pracht Rondrit langs de geheele
strand Boulevards voor ƒ 0.25

DIENSTREGELING.
Vertrek: Tramplein naar Zuider-
bad en Kampeerterrein v.m. 8.30,

9.00, 9.30, 10 uur en zoo vervol-

gens elk Vs uur tot 11 u. 'savonds

Vertrek van Kampeerterrein en
Zuiderbad naar tram en trein

8.35, 9.05, 9.35, 10.05 en zoo ver-

volgens ieder V» uur tot 11 uur
's avonds.

Vertrek Tramplein en Stations-

plein naar Noorderbad, Bloemen-
daalsche strand en tusschenhaltes
v.m. 8.40, 9.10, 9.40, 10.10 en zoo
vervolgens tot 11 uur 's avonds.

Vertrek van Bloemendaalstrand
naar Station N.S. en Tramplein
8.50, 9.20, 9.50, 10.20 en zoo ver-

volgens ieder V» uur tot 11 uur
's avonds.

Vertrek van Noorderbad naar
Station N.S. en Tram v.m. 8.51,

9.21, 9.51, 10.21 en zoo vervolgens
elk V» uur tot 11 uur 's avonds.
Op de tusschenhaltes wordt al-

leen op verzoek gestopt.

Voor eventueele klachten betref-

fende die dienst, verwijzen wij U
naar het Hoofdkantoor: Oranje-
straat 2, Automobielbedrijf Rinko

Vertrek van Stationsplein naar
Zuiderbad en Kampeerterr. 8.55

9.25, 9.55, 10.25 en zoo vervolgens
ieder half uur.

Oranjestraat

Badhuisplein

Parkeerterrein

Zuiderbad
Badhuisplein

Tramplein
Haltestraat .

Stationsplein (N.S.)

Vertr. Vertr.

8.30 — 9.00

8.32 — 9.02

8.35 — 9.05

8.36 —
8.38 —
8.40 —
8.42 —
8.43 —

Dr. Smitstr. h.Boulev.8.45 —
Casino 8.47 —
Noorderbad 8.49 —
Bloemendaalstr. . . 8.50 —

9.06

9.08

9.10

9.12

9.13

9.15

9.17

9.19

9.20

Noorderbad .

Dr. Smitstr. .

.Station (N.S.)

3.51 — 9.21

8.55 —
9.00 —

9.25

9.30

Tramplein naar Zuiderbad.

Op drukke dagen 15 of 10 minuten dienst

Taxi
Standplaats
Tramplein Automobielbedrijf Rinko

Tel. 224 — Oranjestraat 2

Filiaal: Burg. Engelbertsstr. 32-34

Grootste bedrijf ter plaatse op
Automobielgebied.

Wij kunnen meer dan 100 Auto-

mobielen gareeren.

Bekwame monteurs, specialisten

in Ford-reparaties, autogeenlas-

schen van alle metalen, plaat-

werk en ducospuiten.

Groote Autoboxen.

Op het gebied van Taxi's zijn wij

het goedkoopst alhier n.1.:

Dorpsrit ƒ 0.25

Bentveld „ 0.50

Aerdenhout „ 0.60

Overveen ,, 0.80

Heemstede, Haarlem en
Blocmendaal , 0.90

Amsterdam „ 2.95

Grootere ritten 4V2 et. per K.M.,
wachten ƒ 0.80 per uur. Voor-
komen 5 et.

Wij zijn de eenigste alhier die

groote 7 persoons auto's verhu-
ren met geheel open dak, zeer ge-

schikt voor groote tochten, ook

naar het buitenland. Op die wa-
gens zitten groote bagagerekken.

Wij verhuren ook Tennisbanen
a ƒ 0.75 per uur.

Verder hebben wij nog groote
parkeerruimte, het parkeeren is

echter gratis, alleen de parkeer-
der is verplicht 10 L. benzine af

te nemen.
Vetkanon.

Rijdt met de Rinko Taxi; goed-
kooper dan trein en tram. En
daarom, U ziet het, op Automo-
bielgebied, kunt U te Zandvoort
het best terecht bij:

AUTOMOBIELBEDRIJF RINKO
Onze touringcars zijn van binnen even gezellig

als Uw huiskamer en de chaffeurs betrouwbaar

TeL 224 - Ford Service Dealer - Zandvoort
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LEDIKANTEN TE HUUR
fflfë* f 1.— per week. "^Hj
bij S. v. d. BOS, Behanger en

Stoffeerder, Burg. Engelbertstr. 2

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 22 Juli v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 22 Juli v.m. 10 uur: Ds. H. Haspcr, den Haag.
n.m. 5 uur: Dezcltde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 22 Juli v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
n.m. 5 uur: dezelfde. Cat. Zondae 46.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 22 Juli v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt
Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool. Duinweg.
Spreker: de heer J. C. v. Bclleghem uit Brussel .

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzfierstraat.
Vrijdag 27 Juli Middagdienst 8 uur.
Zaterdag 28 Juli Einde van de Sabbath 9.51 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur. Leeroefening 1 uur.
Middagdienst 2 uur.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

HOLLAND ALS WATERLAND.
Onze gasten, die reeds eenigen tijd hier vertoeven en

heel dikwijls niet van uit hun woonplaats méér kennis
kunnen maken met de waterrijke gedeelten van ons
land kunnen daar nu op heel gemakkelijke wijze van.
protitceren.

In ons nummer van heden vindt u een advertentie van
den heer H. J. Fcije, te Haarlem. Onder diens directie
gaan dagelijks de mooie salonbootcn tochtjes maken
naar Marken en de Kagermeer. Kent u het rustige genot
bij heerlijk zomerweer van zoo'n tochtje niet? Niets is

gemakkelijker dan u even tot de heer Fcije, Raveling-
steeg 13, telefoon 11292 Haarlem te wenden. U zult dan
uitvoerige prospectie bekomen, en u gaat zéker een dag-
je met een der prachtige salonbootcn mede, en u zult u
er later nag veel van aan uw kennissen vertellen wat u
dien dag genoten heeft.'

'

Post - Telegraaf- enTelefoonkantoor
Het Postkantoor is opengesteld voor:

Werkdagen:
a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzegels
en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakketpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

c. Postwissel-dienst - Quitantie-dienst - Postcheque
& Giro-dienst - Rijksvcrzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.3U.
(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—14 (Zater-
dags niet).

Het Telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend (dag en
nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.
Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van

9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR: "»

Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetee-
kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25
Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.1;>.

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TANDARTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ;

pijnloos

trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10— 1 1}j uur
Dinsdagavond van 7)4— 8J£ uur
Woensdag tusschen 4—^5 uur

Donderdagavond van 7% —&% u.ur

Zaterdag tusschen 10—'11% uur
Zaterdagmiddag van 2—4 uur
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Zandvoortsche Brandstoffenhandel

Anthraciet
Hollandsche II en Eli . . f 1.70 Belgische i! en III f 1.85 p. HL.

„ IV f 1.40 „ IV . . f 1.40 p. H.L.
Wales II en III . f 2.60 — f 2.30 — 2.00 p. H.L.

IV . , f 1.80 p. H.L.

|]®r Minder dan 5 H.L. 10 et. hooger ~"^SJf

Eierenkolen O.N. - Parel Cokes - Geklopte Cokes
G.R. Briketten - (Houtskool in papierenzakken
— van 1

/4 H.L. —

Centrale Verwarming
Brechcokes I, II en III

Anthraciet IV I0
/iS

| 60,80

Industrie

Roetvrije Steenkolen
Duitsche ,,

Union Briketten
K.E.

Let op onze Drie adressen.
Jb* Vm Duivenboden ** Mm Hoiienberg
HALTESTRAAT 45 - TELEF. 327 •% DIACONIEHUISSTRAAT 1 - TEL. 157

BENTVELD EN AERDENHOUT
Hm wan der Meij voorheen Wedm %3. Kapteijn
ZAISIDVOORTSCHELAAN 319 - TELEFOON 26099 (net Haarlem)

<3>

FRAAIE SUCCESEN VAN O.S.S.
Dames — O.S.S. kampioen.

De gymnastiekvereeniging „Oefening Staalt Spieren"
nam met haar adspiranten deel aan de Sportdag geor-
ganiseerd door de Kenncmer Turnkring te Haarlem.

In het begin van den middag werd deelgenomen aan
de gvmnastiekwedstrijden, terwijl later verschillende
kastie- en slagbalwedstrijden werden gespeeld.
De uitslagen luiden: Jongste meisjes 2e prijs (268 pnt)

Oudste meisjes 3e prijs (239V2 pnt); Jongste jongens
Ie prijs (280 pnt); Oudste jongens 3e prijs (234V« pnt).

In de finale kastie wonnen de meisjes met 21—14 van
Concordia I Haarlem. De jongensploeg werd met 18-14

in de Ie ronde verslagen.
De eindstand van de athlethiek competitie luidt:

Dames: 1 O.S.S. met 1684.35 pnt (kampioen 2e klasse);

Heeren: 3. O.S.S. met 209.95 pnt.
Het ziin de eerste successen onder nieuwe leiding be-

haald.

KUNST-CABARET „DE TQOVERBAL"
Stichting van de Vereeniging „Het Nederlandsche

Tooneel Gilde"
Begin Augustus zullen de voorstellingen van het

Kunst-Cabaret „De Tooverbal", onder leiding van
Eduard Veterman een aanvang nemen.

Er is een zeer bont, vroolijk en satyrïek repertoire
samengesteld, waartoe verschillende Nederlandsche au-
teurs als: Luc Willink, Ben van Eijselsteijn, Adolphe
Engers en Veterman zelf hun medewerking hebben ver-

leend, terwijl Karel Hartmann en Walter Matthies voor
de muzikale composities zorgen.
Het programma van het Cabaret omvat ruim twintig

nummers, waaruit een nieuwe groepeering zal worden
gevormd, zoodat het programma voortdurend afwisse-
ling zal toonen met uiteraard een afwisseling van mede-
werkers.
Een kern-groep van kunstenaars, die reeds aan het

Toonecl-Studio verbonden waren, zal echter blijvend
medewerken: daaronder in de eerste plaats Adolphe
Engers, die de conferences zal houden, de dames Héléne
Vink, Tiny Visser, Ceesje Speenhoff en de heeren Piet
Rienks, Haagmans en anderen.
Er zijn nieuwe decors en costumes gemaakt en er is

voor een kleurig geheel zorg gedragen.
Reeds werden met verscheidene steden in het land

overeenkomsten getroffen voor voorstellingen in Aug.
maar het is de bedoeling dat het Cabaret ook tijdens
het winterseizoen zijn voorstellingen zal blijven geven.
De zakelijke leiding is in handen van den bekenden

impressario Mr. Rcmbout van Riemsdijk.

KINDERVOORSTELLINGEN IN CASINO
Hoor Lotte en Alex Wins.

Woensd^j 25 Juli 's middags van 2.30—5 uur geven
de bekende kindervrienden Lotte en Alex Wins een
buitengewone kinder- en familievoorstelling in het Ca-
sino.
Het programma omvat: poppenkast, goochelen, dans-

Koopt uw Premie-Obligatie bij

C* van Roon, het Gelukskantoor
Trekking 23 Juli a.s»

KOOPT ..HOEFIJZER"-SPAARBRIEVEN.
Zij brengen geluk en welvaart.
Juist in deze slechte tijden
Kan zoo'n briefje U verblijden.
Bij van Roon daar moet je zijn.

Gelukskantoor, Jan Sniierplein.

Door mij werd uitbetaald op Lot No

:

14568 ƒ 1000. lx; 2731 ƒ 1000. 2x; 11256 ƒ 1000 2x;
11267 ƒ 400.— 2x; 2724 ƒ 200.— 2x; 14558 ƒ 200.— 1 x;
14516 ƒ 200 1 x.

O van Roon - Jan Snijerplein 9

Heeft V reparatie's
AAN KLOK OF UURWERK
DAN IS UW ADRES, OOK
VOOR GOUD- EN ZILVER-
WERK: ==============

HL Martin, Pakveldstr* 8-10
Chroom Dames- en Heeren-
armbandhorloges
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Restanten opruiming
WOLLEN STRANDBROEKEN - BOLERO

BADJASSEN EN BADPAKKEN
Japonnen, vanaf ƒ 0.98
Opruiming in Kinderjurken, alle maten . „ 0.59

BADHANDDOEKEN EN THEEDOEKEN
2 STUKS 25 et.

Dames sokjes, vanaf , 0.18
Heeren Polo hemden, rood en groen
met korte en lange mouwen , 0.59

Kinder Polohemden, alle maten , 0.39
Heeren Overhemden „ 1,25
Petten, vanaf „ 0.49
Hoeden, vanaf „ 1.50

Dassen, vanaf „ 0.17
Zijden Polo Shirt (de groote mode)

enkele stuks „ 1.29

VERDER ALLE MOGELIJKE KOOPJES
TE VEEL Om OP TE NOEMEN!!
Doet Uw voordeel en koopt in de

Goedkoope Amsterd» Winkel
Stationsstraat 10 Stationsstraat 10

HET KOST MINDER BIJ G. A. W. !

Een meest aatrekkelijke sport in den Zomer
is en blijft den

Schietsport
Schijfschieten is een uitmuntende sport in het zo-

merseizoen. Men behoeft niet hard te loopen, niet

hoog of ver te springen, niet op uw handen te

loopen of dergelijke acrobatische toeren. Integen-

deel dit is de beste sport om uw zenuwen in be-

dwang te houden en een vaste hand te krijgen.

Leert uw geheele familie schieten en gij hebt

's zomers in uw tuin en bij regenachtig weer bin-

huis een uitmunend middel om u te amusee-

seeren. In goede handen zijn onze buksen abso-

luut ongevaarlijk.

Zij zijn gemaakt van het allerbeste getrokken

staal en van Engelsch fabrikaat, en wordt door

ons ten volle gegarandeerd.

Voor al uw Schietbehoodigdheden zooals kogels,

pluimpjes, schietkaarten etc. is in Zandvoort één

goed adres.

s
IJZERHANDEL CENTRUM fGROOTE KROCHT 9 - TELEF. 498 f

jes, liedjes en grappige kindcrtooneclstukjes.

Lotte en Alex Wins, die tot de beste kindcrartistcn

in den lande gerekend mogen worden, beschikken over

een uitgebreid, beschaafd en pacdagogisch repertoire.

De Nederlandsche dagbladpers is eenstemmig in haar
gunstige oordeelvellingen over de kindervoorstellingen

van Lotte en Alex Wins.
't Is dan ook vol vertrouwen, dat wij deze kinder-

vrienden bij onze lezers introduceeren en wij twijfelen

niet of den bijval dien zij overal oogsten, zal hun ook
a.s. Woensdagmiddag ruimschoots ten deel vallen.

Dus wie zijn kinderen een leuken middag wil bezor-

gen, die denke aan de voorstelling, die a.s. Woensdag
in 't Casino wordt gegeven.

REISJE KINDERKOOR „ZANGLUST"
Donderdag 12 Juli heeft het Kinderkoor „Zanglust"

een reisje gemaakt naar het Gooi.
Des morgens om acht uur was het aantreden op Tram-
plein, alwaar een 140 tal opgetogen kinderen door di-

verse ouders uitgeleide werd gedaan.
Circa half negen begon de tocht in vier groote Tou-

ring cars van den heer du Mee.
Het was voor de ouders een aardig gezicht deze autos

met luidzingende kinderen te zien vertrekken.

De tocht ging eerst naar Amsterdam waar een be-

zoek gebracht werd aan den heer Jacob Hamel, de di-

recteur en deze zingend begroet werd.
Daarna ging het naar Oud Valkeveen een pracht

pleisterplaats 'voor kinderen, groote speeltuin, doolhof

enz. enz. Na ongeveer 2 uur daar vertoefd te hebben
werd de tocht voortgezet naar Hilversum, waar rond-

gereden werd naar alle bezienswaardigheden. Verder
naar de Larensche bosschen, waar naar hartelust ge-

speeld kon worden.
Hier werd onder leiding van den heer du Mee en het

bestuur verschillende spelen uitgevoerd, zooals koek-

happen, blokjesrapen. zakloopën, waar aardige prijzen

voor beschikbaar waren gesteld.

Nadat de kinderen nog eenige versnaperingen had-
den ontvangen werd de terugtocht aanvaard.
Langs mooie wegen onder heerlijk gezang van de kin-

deren kwamen we ongeveer acht uur te Zandvoort
weer aan, waar de ouders al stonden te wachten en
was deze goed geslaagde dag ten einde.

Een woord van lof komt zeker toe aan den heer du
Mee voor de prettige zorgvolle leiding en assistentie

aan het bestuur verleend.

P. DE ROOY 6 Zn.
PEDICURES

ZANDVOORT - ZEESTRAAT 37

VAKKUNDIGE behandeling van alle voetgebreken.

Ook aan huis te ontbieden. — Behandeling f 1.

—

AMSTERDAM : Daniël Willinkplein 33 - Telef. 24397

KORTE GOLF.

De scheepvaart in de Amsterdamsche haven vertoont
na de voorafgaande weken een kleine opleving.
Binnen kwamen 58 koopvaardijschepen. Er vertrok-

ken er 56. In de Rotterdamsche haven kwamen 251
schepen binnen.

Veel visch, voor Frankrijk bestemd werd door Neder-
landsche exporteurs geleverd via Engeland.
Thans is dit onmogelijk geworden, omdat de Fran-

sche Regecring een certificaat van oorsprong eischt.

De Burgemeester van Velzen komt terug op zijn woor-
den, gesteld in de beschouwing van B. en W. over de
bezuiniging en versobering, als eischen gesteld door de
betrokken Ministers.

Hij komt van zijn geuite instemming terug, omdat de
ambtenaar — hier de rijksaccountant — wanneer hij

aangevallen wordt gelijk hier, zich niet verdedigen kan.
Hij komt terug op zijn conclusies, in de raad geuit en

biedt zijn verontschuldiging aan de ambtenaren, die
zich door het stuk over de financieele moeilijkheden
van de gemeente gegriefd of beleedigd zouden kunnen
achten.

Goud is in Canada ontdekt aan de Peare-rivier. De
vindplaats moet een der rijkste zijn, die de laatste twin-
tig jaar vermeld is kunnen worden.

Een rondvlucht over Nederland wordt georganiseerd
op 24 en 25 Augustus a.s. Aan die vlucht, welke Inter-
nationaal is, nemen een zeventigtal vliegtuigen deel.

De Scheldevlucht wordt 4 Augustus a.s. georgani-
seerd te Vlissingen. Een groot Japansch avondfeest in
Grand Hotel Britannia zal dit vliegfeest besluiten.
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HOLLAND
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 21 t,m, Donderdag 28 Juli - 8.15 uur

7 DAGEN!! 7 OPVOERINGEN !!

van de groote superfilm der tVIetro-

Goldwijn.

met de grootste sterbezetting ooit ver-
vervaardigd:

Helen Hayes - Clark Gable
John Barrymore
Lionel „

Robert Montgomery en anderen

NACHTVLUCHT, naar den wereldberoemden
roman, in het Nederlandsen vertaald door

den Hollandschen vliegenier A. VIRULY.

Een ademberoovende film van koene vliegeniers

en mooie vrouwen, van vlucht naar den aether

en vlucht naar het hart, van sport en liefde.

-

Verder buitengewoon verzorgd bijprogramma

ALS ACTUALITEIT

Géén toegang onder de 14 jaar*

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et, plus belasting;

ATTENTIE ! ATTENTIE !

Bij slecht weer iederen middag half drie

Speciale Kinder- en Famiiie-Voorstellin

steeds met opvoering van een afwisselend
programma.

VERWACHT:

met

Renate Muller en Willy Fritsch

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazïjn EISENHARDT, Stationsplein.

TAXI

ZANDVOORT

Vrijwillige Veiling
Notarissen Mr. M. Slingen-
berg en J. van Munster van
Heuvcn te Haarlem, zullen
op Woensdag 25 Juli 1934,
's namiddags 2 ure, in het
hotel Zomerlust aan de Kos
terstraat te Zandvoort in

het openbaar verkoopen:
Een Hccrenhuis met een
van steen gebouwd zomer-
huis, te Zandvoort aan de
Kostverlorenstraat no. 47
met eeuwigdurend recht v.

erfpacht op den grond,
groot 483 M-. Het perceel is

in eigen gebruik en te aan-
vaarden bij de betaling voor
of op 1 September 1934.
Jaarl. erfp. ƒ 72,14.
Bezichtiging Dinsdags en
Donderdags van 2-4 uur en
op den veilingdag van 10

—

12 uur.
Inlichtingen ten kantore
van gen. notarissen, Gcd.
Oude Gracht 82, Telefoon
13860.

Kostverlorenstraat- 41
ZANDVOORT

Openbare

Vrijwillige Verkooping
Notaris Mr. J. A. DE LA
HAYZE te Heemstede is

voornemens op

Woensdag 25 Juli I934
n.m. 2 uur in Hotel Zomer-
lust te Zandvoort publiek
te verkoopen:
De in goeden staat zijnde
villa .„Helena Margaretha"
a.d. Kostverlorenstr. 41 te
Zandvoort, met schuur en
het eeuwigd. erfpacht v.d.
grond groot 6.19 Aren. Bev.
ben.: gr. kamer m. prima
eikenh.. betimmering, Oud-
Holl. schouw, voor- en ach-
ter serre, kl. zijkamer, kel-
der, keuken; boven: 2 gr.

en 2 kl. slaapk. en badk.

Erfp.canon ƒ 103.60, grond-
bel. ƒ 48.09, straatbcksting
ƒ 22.45 p.j. Bcz. Dinsd. en
Donderd. v. 2—4 u. Aanv.
in eigen genot na betaling
op 5 Sept. 1934. Nad. inl.

ten kant. v. gen. notaris
Raadhuispl. 13 Heemstede
en b.h. Woningbur. W.Paap
Zeestraat 14, Zandvoort.

RAADS-VERGADERING
Wegens overvloed van eopie moesten we onderstaand
gedeelte uit het verslag van de raadsvergadering, ge-
houden Donderdag 12 Juli tot dit nummer laten over-
staan.

Gemeen tepersoneel.
B. en \V. luidden voorgesteld een salarisverlaging

over de geheele linie van 5 procent.
De commissie had andere voorstellen, in een uitvoe-

rig rapport neergelegd.
Wethouder Slegers had tegen dat rapport bc/waar.

De kindertoeslag was vergeten en achtte het voorstel
van B. en W. het beste voor de geheele middenstand
en de arbeidende klasse.
De heer Bolvvidt vond de vijl procent na de tien pro-

cent van cle regecring zeer bc/warend. Ook was het
niet waar, wat Wethouder Slegers beweerde, n.l. dat de
conclusie van het rapport een salaris verhooging zou
inhouden.
De heer Killers noemde de tegenargumentatic um

het College zeer zwak.
Ook hij acht 15 "'o te hoog voor de thans geldende

salarissen. De middenstand kon toch het terugloopen
van de loonen niet ontgelden?
Xu de commissie zich bereid had verklaard, de be-

staande excessen weg te nemen, deelde de heer Kon-
ning mede tegen het voorstel van B. en \\ . te /uilen
stemmen.
De heer Van tier M ooien meende, dat verdoezeld

werd, wat een vorige maal reeds was ge/egd.
De heer Groen herinnerde er aan, dat sedert 1920 de

salarissen nog niet veranderd waren en gat een verge-
lijking met andere plaatsen, wat daar reeds was be-
snoeid.
Wethouder Molenaar meende, dat het voorstel van

B. en W. ging in het belang van de ambtenaar zelf.
Het rapport van de commissie noemde hij een voor-

schrift van de vakbonden.
Werd de vijf procent korting aangenomen, ingaande

1 Januari 1935, dan kon men door mutaties de fouten
herstellen, die eventueel gemaakt waren.

llij wees er op, dat het pensiocnverhaa! van 8'/2 " o

nooit was geind, hoewel de voorschriften het toeston-
den en vele gemeenten het hadden toegepast.
Werd aandacht besteed aan de plaatselijke toestan-

den, dan was een korting van 5 " <> geen beswaar te noe-
men .

Ook hij wees op enkele fouten in het rapport, dat
inplaats van salaris vermindering salaris verhooging
bracht, o.a. voor de politic.
De heer Druijf meende, dat wethouder Molenaar de

moeilijkheden in deze kwestie had onderschat.
De heer Koning wees er op, dat het aangehaalde voor-
beeld van Knkhuizen minder gelukkig gekozen was. De
regcering had immers de verlaging win 18 " «, zooals de
raad daar voorstelde niet goedgekeurd.
De heer Van Rijnberk had berekend, dat bij toene-

mende bevolking het aantal ambtenaren ter secretarie
was gedaald van 10 op 8. Hij meende, dat de verlaging
wel kon worden toegepast, als eerst de lagere salarissen
versterkt waren.
De Voorzitter meende, dat hij, die tegenwoordig een

overheidsbetrekking had, dankbaar kon zijn.
Duurden deze tijden lang, dan zou er zeker iets met de
loonen moeten gebeuren. Maar dan zouden de lagere
loonen op peil moeten worden gebracht.
Spreker vergeleek Zandvoort met de omliggende ge-

meenten, zooals Bloemendaal en Heemstede en dan.
kwam Zandvoort achter. Hij toonde met cijfers aan,
hoe door bezuiniging bij de politie reeds een groote be-
sparing was verkregen.
In 1922 werd per hoofd aan de politie betaald ƒ 9.—

.

thans ƒ 5.11. Nu was het geheele bedrag ƒ 1000.
De heer Groen vonel een vergelijking met Heemstede

en Bloemendaal niet juist. Dat zijn gemeenten met ka-
pitaalkrachtige inwoners en daardoor lage belasting.
Na zeer breedvoerige besprekingen staakten de stem-
men over het voorstel van B. en W.
Voor stemden de heer Van der Werft, Paap, Groen,

Slegers, Molenaar en Vader.

Politie.
In verband met het staken van de stemmen over de

salariskorting, werd de samenstelling van de politie tot
een volgende vergadering uitgesteld.

Gemeenteberooting 1934.
De Gcmcentebcgrooting 1934 was van Gedeputeerde

Staten terugontvangen met een nota van opmerkingen,
hoofdzakelijk van administratieven aard. Toch waren
er een drietal punten, die de aandacht vroegen en die
een andere oorzaak hadden.
Gedeputeerde Staten kunnen er zich niet mede ver-

ecnigen, dat de hooge winst uit het Zuiderbad geheel
wordt overgeschreven op de gewone middelen.

Zij mecnen, dat er een reserve gevormd moet worden
van minstens de halve bouwsom, dus van ƒ 50.000.
Dit oordeel wordt gegrond op de ligging van het ge-

Touringca
Onderneming

Kleine Krochf 5
Telefoon 108
Zandvoort

Deze wagens verhuren wij
DORPSRITTEN f 0.30

AMSTERDAM f3.00 -
HAARLEM f 1.~

VOORKOMEN f 0.05



iCoÓCOATlC II

,M,LEftBELANG'
5&OOTE. KROCHT I Bi

^r het

'COMATIM'

Heerlijk .... zoon glas H.A.K-A.-Limonade

Limonadesiroop p. heele flesch 50 en 75 et

Limonette p. heele flesch .... 35 cf

Limonade Gazeuse p. heele flesch . 14 et

in dii/erse smaken.

bouw aan het strad en het grootc gevaar van schade
daardoor bij stormvloed.
Verder vindt dat College, dat de post voor Steun- en

Werkverschaffing met ./ 75.000 te laag is geraamd, aan-

gezien in de rekening 1932 op deze post /' 110.000 is uit-

gegeven. De toestanden hebben zich thans nog in 't ge-

heel niet ten gunste gewijzigd.

Integendeel, Gcd. Staten mcenen, dat het beeld van
de werkloosheid nog onveranderd is.

Gezien de nieuwe rijksregeling en de scherpe controle

•wordt \ erwacht, dat de uitgaven wel minder zullen zijn

en wil het College met een raming van / 90.000 genoe-

gen nemen.
Ook de post Burgerlijk Armbestuur, geraamd op de

uitgaven van 1933 tot een bedrag van / 25.000 wcn-
schen Gcd. Staten verhoogd te zien met ./ 5000. Vooral,

omdat daaronder valt de Ziekenhuisvcrpleging. Een
post. die met f 5000 wel aan de lage kant geraamd is.

De totale verhooging van de Begrooting bedraagt
daardoor / 35.000 a ./ 36.000.

B. en W. zijn er in geslaagd, behoudens goedkeuring
van Gcd. Staten, deze verhooging in de Begrooting te

verwerken, zonder daarbij te komen tot verhooging der
opcenten, die gesteld waren op 6o.

De meerdere gelden kunnen gevonden worden, deels

door het verhoogde bedrag van inkomsten door de ach-

terstallige inkomst, door mindere uitgaven aan rente

voor de kasgeldleening en deels door het verhaal op
de pensioenen, zooals dat bij Rijksregeling op 1 Juli

van kracht is geworden.
Medegedeeld werden nog enkele verhoogingen boven

de gestelde raming.
Zonder verdere bespreking werd het voorstel van B.

en W. aangenomen.
Fietsen en strand.

B. en W. hadden een kleine wijziging in de Algemcene
Politieverordening voorgesteld. Voornamelijk om te

verhinderen, dat gestalde fietsen de toegangspaden
naar het starnd versperden.
De heer Van der Werft vindt de afstand op het

strand, waar het gebruik van rijwielen verboden is, te

groot en zou als uiterste grens willen nemen paal 69.

Dit met het oog op het tentenkamp.
De Voorzitter acht juist daar de verbodsbepaling

noodzakelijk, omdat daar door de grootc drukte meer
gevaar ontstaat bij rijwiel verkeer.

Naar aanleiding van een gestelde vraag vestigt hij er

de aandacht op, dat de fietsen op het strand wel tegen

de afscheiding geplaatst mogen worden, echter niet tus-

schen de tenten of de stoelen.

Met algemcene stemmen wordt de wijziging aange-

nomen.

DE CLAXON.
Bij politieverordening is het aan de Parijschc autobe-

stuurders verboden, om 's avonds na tien uur gebruik

te maken van geluidssignalen.

Er zijn meer plaatsen, al is de naam dan ook niet

Parijsachtig, waar het onnoodig gebruik van de claxon

tot zelfs heel laat een nachtlawaai geeft, dat de nacht-

rust van anderen verstoort..
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Weg met het Broodmes ! I

Waarom nog snijden 111

MACHINAAL GESNEDEN EN
HYGIËNISCH VERPAKT

BROOD
GEEFT GROOT GEMAK EN ~"

BLIJFT 2 DAGEN VERSCH

Laat U niet wijs! maken dat het brood

duurder is, het is de GEWOIME PRIJS

ALLEEN bij Luxe Bakkerij

i W. van der WERFF
m
m
m

1 GASTHUISPLEIN 1

Telefoon 129 :-: Zand voort

ia
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ia
m
m
m
m
®

DBPEPQDDOGiaanaeapB

DAMES EN HEEREN
VOOR DE ZOMER

Flanellen, Palmbeach, Tropicaal
Costuums naar maat
Vraagt U eens stalen

Bewaren van Bontmantels verzekerd
tegen Brand en Inbraak

Tevens Reparatie en Oppersinrichting

J. A. F. ZORN
Dames en Heerenkleermaker
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Naar de Stationsstraat

Glas- en Verfhanrïet

Stationsstraat 7

Prima Grond- en Lakverven
in ALLE KLEUREN

LIJNOLIE, per Liter . .

TERPENTIJN, per Liter
25 et

50 et

G. DE LEEUW, Schilder

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR IWAAT

Jffl

§j MAISON CASSÉE
JU Banketbakkerij en Kokerij

IH Burg. Engel bertsstraat SO h. Zeestr.

Levert reeds gedurende 22 jaar het
beste en nieuwste, op gebied van
Banketbakkerij en Kokerij.
Het reeds van vóór 1912 bestaan onzer
zaak, waarborgt U kwal. en bediening

BEZORGD OOK DINERS AAN HUIS
Telefoon 269 Telefoon 269

ELDIGü!
onstra

met de

DINSDAG 24 JULI a.s. des avonds

van 8— 9.30 uur op de Tennisbanen
van GARAGE RINKO.

ET VISCH
VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN OP
WORDT OOK

VISCHHAL

T. MOLENAAR
HALTESTRAAT 51

3-5-3
E B A K K E N

COMITÉ VROUWENHULP.
Op 22 Juli 1934 wordt de bloempjesdag voor Vrou-

wcnhulp gehouden. De opbrengst van den vorigen
bloempjesdag had grooter kunnen zijn als er meer col-

lectriccs geweest waren. Het ins bij de vorige collecte
voorgekomen, dat er menschen in Zandvoort waren, die
gaarne hadden willen offeren, doch aan wie geen enkele
maal een bloempje is aangeboden.
Het doel waarvoor gecollecteerd wordt, is het ver-

strekken van hoognoodigc hulp in natura aan arme ge-
zinnen van alle gezindten en dus een maatschappelijk
Diegenen, die wat tijd voor hun arme medemenschen

willen opofferen, worden vriendelijk verzocht, zich op
22 Juli a.s. des morgens 9 uur aan het Kringgebouw in
de Brugstraat te melden. Wij hopen bussen tekort te

komen en bij voorbaat dank!
belang, waarvoor men ongetwijfeld gaarne zijn pennink-
skc offert. Mogen wij dus op 22 Juli a.s. behalve op onze
getrouwe medewerksters, ook op steun van anderen re-

kenen bij den verkoop der bloempjes?
Vrouwenhulp en niet het minst de arme gezinnen zul-

len U daarvoor hoogst dankbaar zijn.

VERKEERSVRIJHEID.
I De B.B.N., Bond van Bedrijfsautohouders in Neder-
land, vestigt er de aandacht op, dat de houders van be-
drijfsauto's het tegenwoordig — afgezien van de belas-
tingen in velerlei vorm, die zij moeten opbrengen —
niet gemakkelijk hebben en dat er op de zoo gaarne na-
geprate bewering, als zoude de vrachtauto volledige
vrijheid op den weg genieten, wel het een en ander is

af te dingen.
Er bevinden zich in Nederland nog heel wat bruggen

die heelemaal niet passen in den weg, waarin zij liggen,

omdat het draagvermogen van die bruggen zoo gering
is, dat vele bedrijfsauto's er met het oog op hun ge-
wicht niet over mogen, terwijl zij in verband met hun
wieldruk wel op den weg toeglaten zijn. Zoo gebeurt
het danook herhaaldelijk, dat een bedrijfsauto, die met
zijn lading b.v. 4500 K.G. weegt, opeens wordt tegen-
gehouden bij een brug met een bord, dat laconiek mede-
deelt, dat motorrijtuigen met een gewicht van meer dan,
zeg 4000 K.G. er niet over mogen.
Tot voor betrekkelijk korten tijd hadden de bedrijfs-

autohouders geen last met die bruggen, want iedereen
hield het er voor, dat die verbodsborden geheel uit den
tijd waren. Door geen enkelen wcgbeheerder werd er
de hand aan gehouden.
Dat is nu opeens anders geworden. Uit alle hoeken

van Nederland komen er klachten los, dat de politie

plotseling strenge naleving is gaan eischen van het wel-

J. Jacobson Jr,

Behangerij en Stotfeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

haast vergeten verbod van passage voor motorrijtuigen
boven een bepaald gewicht. Men breekt er zich het
hoofd over, hoe de opsporings-ambtenaren zoo onver-
wacht en zoo algemeen in actie zijn gekomen, alsof zij

gehoorzamen aan een consigne van een centraal punt
uit. Is het niet opvallend?
En het merkwaardigste van het geval is nog, dat de

hiervoor bedoelde bruggen uit hoofde van haar gering
draagvermogen wèl worden verboden voor motorrijtui-
gen boven een bepaald maximum gewicht, maar dat het
verbod niet geldt voor voertuigen met levende bcspan-
ning, al is het totaal gewicht daarvan nog zoo groot. »

Van vrijheid van verkeer gesproken!

DELPHI.
In Griekenland is cen streven, om de Dclphischc Ge-

dachte te doen herleven.
Thans zijn deze plannen reeds zoo ver, dat bij wets-

ontwerp de onteigening van gronden te Delphi aan de
Gricksche Kamer wordt voorgelegd.
Doel is: Het stichten van cen Verbond van de Geest.
Uit alle landen zullen de Gezanten van de Geest in

eigen gebouwen, die de vorm zullen hebben van de
schatkamer der Oudheid, daar kunnen vertoeven.
Zal dit plan beter slagen dan de Idee van het Vredes-

paleis ot de Wereldbond van Gcnève?

DE RATTENVANGER VAN HAMELN.
In Hameln werden deze week groote teesten georga-

niseerd ter herdenking van de bekende legende van
den Rattenvanger.
Deze legende ontstond 650 jaar geleden.
Aan deze feesten worden historische optochten ver-

bonden, waarbij de rattenvanger, de ratten en de kin-

deren hoofdfiguren zullen zijn.

MOTORSPORT.
Internationale Zesdaagsche 1934.

Het Dagelijksch Bestuur der Kon. Ned. Motorwielrij-

ders Verecniging deelt mede, dat Nederland in de In-

ternationale Zesdaagsche 1934, welke dit jaar in Duitsch
land zal worden verreden, door onderstaande teams zal

worden vertegenwoordigd:
G. Bakker Schut, D. Eysink, G. G. W. Timmer; G. A.
de Ridder, J. Fijma, .1. Mocjcs.

Henk Schuilenburg - 't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER
«S ALLEEN GROOTE KROCHT No. 13

Rijwielen, Onderdeelen en ruime sorteering Banden.

1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING
Goedkoope prijzen, — Vlugge bediening,

lste klas vakmanswerk.
Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam en dat zegt
genoeg.

Wij verhuren Dames-, Heeren- en Kinder-
rijwielen en Autopeds



Badgastenlijst der Officiëele Bad-Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die

nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

HOTEL GROOT BADHUIS

y%

Ankersmit, A. Zwolle
Berg J. v.d. R'dam
Berg J. v.d. R'dam
Baum C, A'dam
Bote C. J. H'lm
Dekker C. A. A'dam
Everts fam. A'dam
Fressler R. Zurich
Harmsen F. C. H. Overvcen
He'yman Ring E. A'dam
Jaci Bey J. A'dam
Katz E.

Lije E. Engeland
Linschoten J. v. A'dam
Leoni J. A'dam
Lusheimer F. Duitschland
Linthorst, A. Zwolle
Mente L. v.d. Loenen
Numan C. J. A'dam
Okhuizen J. A'dam
Prins v.d. Linde Baarn.
Sterrenberg H. Lichtenvoorde
Slot C. A. Helder
Ven C. J. v.d. Enschedé

Bank, H. Duitschland
BHtz, Duitschland
Block fam. A'dam
Covers, J. Leeuwarden
Cremers, C. Groningen
Covers, G. Zwolle
Covers, W. Nijmegen
Dam, J. v., Enscnedé
Groenendijk fam. Groningen
Hars, S. Enschedé
Hoogerwerf F. A'dam
Jansen, M. Schijndel
Josephi A. L. Breda
Jansen, J. Stein
Kuipers L. Haag
Krijn A. A'dam
Kuijt. J. P. M. Munchen
Katz, A'dam
Kuhlman, C. Enschedé
Koster, A. Utrecht
Majnz, D.
Möhlen, M. J. v.d. R'dam
Smale, J. A. Engeland
Smith, B. Engeland
Tuzee, J. O. Pekela
Verhoeven, J. J. Avehorn
Willetz, M. Hilversum
Waijers, H. A'dam

PENSION BEAU SEJOUR

4

Jam. Kramer, A'dam
fam. de .long, Apeldoorn

| fam. Zurdak, Apeldoorn
fam. Nanning A'dam
fam. Rallmann, Berlin

| dames Kroon, Hilversum
fam. Snelten, A'dam

'| Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

fam. Bienfait Aerdenhout
Pictersc fam. A'dam
Mclchers, fam. A'dam

PENSION BELLA-STELLA
fam. Trouw, Amsterdam
fam. J. Roelfs
fam. H. van Es, Heemstede
Brn. A. Asccl de Winterstein
fam. H. Duveen
Mevr. Scherpenhuyzcn
Mcj. Lonkhorst

HOTEL BEAU SITE.
Hendriks, P. H. A'dam
Kunst, J. Groningen
Hardcnbroek, Bar K. J. K.

Benneb roek
Hooft Graafland, Jhr. Hilv.
Timmermans, H. P. A'dam
Abrahamson, F. P. Bussum
G. Z. Veerman, A'dam
Mevr. D. Smit-Aswing, Gron.
A. J. Hendrix, A'dam
mevr. Houwink, A'dam
dames Asscher, A'dam
\V. Strauss, A'dam
tam. Schaap, A'dam
\V. v. Amcrongcn, A'dam
A. Isay, A'dam
D. Lioni, A'dam
S. Pam, A'dam
.1. B. Gersons, A'dam
L. D. v. Kar, A'dam
Br v. Thijn, A'dam
Dunlop, A'dam
Km. Bartels, A'dam
Pi. B. Lcwis, A'dam
Th. Mayer, Venlo
G. de Boer, A'dam

PENSION BODAMER.

fam. Löwenstein, Köln
Frau Eichler, Erfurt (Thur)
fam. Winkel, Eindhoven
fam. Kuperus Hilversum
tam. Meijer, A'dam
fam. de Jonge A'dam
trau Gründ , Berlin

fam. Eggerding, A'dam
mevr. Hertel, A'dam
tam. v.d. Stroom, Enschede
tam. Rudelsheim, A'dam

PENSION BORGSTIJN
tam. Horstman, A'dam
fam. Briels, Zwolle
dames v.d. Vijgh, A'dam

PENSION BüCKMANN
dames Out A'dam
mevr. Gerhard A'dam
fam. Neuman Berlijn

dames Simons, A'dam
mevr. v. Bloemen, A'dam
H. Zeggcld, Enschede
Leonard. Brussel
fam. Sijring, Berlijn

mevr. Schnvcr. A'dam

CARLTON HOTEL.
fam. Delmont, Hamburg
fam. Michalis, A'dam
fam. Frank, A'dam.
fam. Wcyl, Dusseldorf
fam. Reinuis Hamburg
Mr. Maij, A'dam
Mr. v. Ansum, A'dam
Mr. B. Beckers
dames Hinze Berlin

Mr. Sperling, Amsterdam
fam. Elias, A'dam
Mr. Salomons, A'dam
fam. Habenicht, A'dam
fam. Leibrecht. A'dam
fam. Richwin, A'dam
fam. de Vries, A'dam
fam. Dr. Cohen, A'dam
fam. Lissauer A'dam
fam. Gumpertz
dames Janoorhi
fam. Richter A'dam
fam. Schuiler A'dam

PENSION CHARMA

mevr. v.d. Willigen Java
traul. Zoska, Berlin

A. Woudstra, Groningen

Fr. Gimbuis Hertogcnbosch
Fr. Colin Bad Frouberghous

Dcutschman, A'dam „
Qantier, A'dam
Bakker, A'dam
Niehoti, A'dam
frau Dr. Krohm. Berlin
Piosi-nklil, \'dam
Vlofsing, A dam

PENSION DOLLY & EVELINE
Mevr. .1. van Schagen, A'dam 1

fam. C.
;
Baas, Adam 3

Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

Mcj. E. v.d. Brocke, Adam 1

Fraul. E. Riedel, Dresden 1

mevr. L. A. Diehl A'dam 1

tam. W. II. Vermeer Hilversum 3
fraul. M, von Bassc, Dresden 1

1

3
mevr. de Leeuw, Bussum
fam. F. de Waal, A'dam

PENSION DIJKHOFFZ
fam. Kruyder, A'dam
tam. Riecïer A'dam
tam. Rijsdijk
tam. v. Keulen, Hilversum
tri. Treudcnthal, Scheveningcn
dames Sousan, H'lem
mevr. Nijkamp, Zutten

HOTEL DEIJERS
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fam. Levy, A'dam
trau S. Ettinger, Berlin

A. M. v.d. Berg, Almelo
G. Rhec, A'dam
H. Rhee, Almelo
fam. S. Vreyra, A'dam
fam. E. Fischer, Zares
Engelsman, Nijmegen
v.d. Wal, A'dam
Vrcver, A'dam

PENSION FAVAUGE
mej. L. Asscher A'dam
mej. Dessau. A'dam
Trompetter A'dam
fam. .1. Hartog, A'dam
tam. Bolle, A'dam
tam. Gosschalk, A'dam
dames Mogendcrf, Arnhem
fam. Souza, Antwerpen
fam. Lissauer, A'dam
Horn, Paris

PENSION FREDERICA
Sejcé, A'dam
Capelle, A'dam
Kop, A'dam
Bouman, A'dam
Mevr. Prins, A'dam
fam. Bouna, A'dam
dames Elsaker, A'dam
Mej. Rijkhoff, Adam
fam. Beer, Berlijn

dames Friedlaender, Berlijn

fam. Fikke, A'dam
dames Baat Doelman, A'dam

Kevzer
PENSION FABER

HOTEL GARNI

fam. Korsten, A'dam
Mej. Kain, Bussum
fam. Schmidt, A'dam
fam. Kohlbcrgen Weesp
mevr. Dijkstra
mevr. Roelofs

GRAND HOTEL

Sondhelm, fam. A'dam
Mevr. Fischel-Kalker, A'dam
fam. v.d. Stylen, Aerdenhout

Orlow, Vcra, A'dam
Blatt, A'dam
Vcltman, A'dam
Hees, Calitomia
Lisa Rau, A'dam

mcj.
fam.
tam.
mrs.
mej.
v.d. Laan, A'dam
fam. S. Salomon
fam. v. Buurcn, A'dam
fam. A. C. Bras, Breda
Klaus mann, A'dam
fam. ,T. Aken, Wormerveer
fam. Albrecht, Hoogcvccn
Tcrowen, Roozendaal
Waltcr Epstein

HOTEL - PENSION „IDA"
Walter Epstein
mevr. Wolf
fam. v. Spaak
fam. Marten
tam. Zantwijk
tam. De Wit
tam. Korting
De Mille

PENSION INTERLAKE
Hamming Kramer, A'dam
A. Teuns, A'dam
fam. Harten, A'dam
Teunsi, A'dam
Brouwer, A'dam
v. Rietschoten, A'dam
Berkhout, A'dam
.1. I lamel, A'dam

PENSION C. KEUR
fam. Kwckkeboom, A'dam
'iim. Weddepohl, A'dam
fam. Vergouw, A'dam
fam. v.d. Maas, A'dam
fam. Woltt c Koln

fam. Kapper, A'dam
fam. Koch, A'dam

PENSION KERK-OERLE
fam. Schuring, Utrecht 2

Bosma, A'dam 3

v.d. Wcrff, A'dam 3

fam. Hendriks, A'dam 3

Hotel-Pension MARINA

fam. Zweypfenning, Zandv.
mad. Le Duc, Paris
fam. J. E. Smit, A'dam
tam. F. Moscou, A'dam
tam. Ellinkhuizen, A'dam
dames Post en Visser, A'dam
fam. dr. Ernst Schever, Liegnitz
tam. Kamerlingh, Bussum
fam. Schultz, A'dam
fam. Kassei, Oppcln
fam. .T. Bruyn, A'dam
fam. Kok, A'dam
tam. R< senthal Berlin
Miss D. Hcppner, London
traul. Else Kulmert Berlin
fam. G. J. v.d. Maesen A'dam
mevr. Schaap, A'dam
Mevr. Sanders, A'dam
fam. D. A. Delprat A'dam
fam. de Roov, A'dam
mevr. Dr. Ilaller, A'dam
fam. Dr. Fraenkel, Berlin
fam. .(. Welsch, A'dam
me\ r. Rozendaal, A'dam
tam. Dr. Wittig, A'dam

PENSION MARIE.
lam. .1. Ryaman, A'dam
A. Roel, "Nijmegen

HOTEL „SEINPOST"
E. Bernstcin, Oslo
Mevr. Duuring, 's Bosch
Mej. L. Schwann, Flaag
Justin Lang, A'dam
C. v. Leuven, A'dam
F. Zwiers, A'dam
fam. S. Konijn, Berlin
Dr. B. Oster, Hamburg
fam. v.d.Vuurst de Vries A'd
R. Neuman, A'dam
A. Harwick Duins Enschcdi
R. Poikki, Berlin

W. Ludnowski, A'dam
G. Hirsch, A'dam
mcj. A. Sisschaat, A'dam
F. Mever, Dusseldorf
S. Frank, A'dam

ain.

tam. Stempel, A'dam
tam. v.d. Schaar, Middclhurg
A Hocrkcs, Kobleny
P. Engelsman. A'dam
Spino/a Catilla, Kindhoven
de I lean, Deventer
Ant. 1 1. Furie, A'dam
H. W. Eewig, A'dam
dames Buric, A'dma
mej. B. .1. M. Wijers
\Y. II. Haighton, Rijswijk

PENSION L. STREEP

. i~A i. i * /. Si 1 .....ii

fam. Drukker, A'dam
fam. B. Slager, A'dam
Mevr. R. Lessing, A'dam
Wctzel, Duitschland

fam. de Zwarte
fam. Soesan
tam. v. Gelder
fam. Swalep
fam. v. Thijn
fam. Lcvie
tam. Hollander

HOTEL STEIN.
B. \V. Teeuw escn, Berlin

E. Sennema, Groningen
F. G. II. Mengel

Flotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. Schaafsma, A'dam
fam. Domhott, Aerdenhout
fam. D. Vastmaar, A'dam
fam. Levée, A'dam
fam. W. F. Looman, Bloemend,
fam. G. Mijnarends, Heemst.
Baron Collot d'Escury A'dam
fam. Ir._A^ Fransen, A'dam
fam. Ir. de Graat, A'dam
mcj. Moki, A'dam

4
2
ï
1

3
4
4
4
4
9

HOTEL L'OCEAN.
QG.Lutscy, Y\ hitchurch(Eng.)
Mevr. C. A. v. Wamel, R'dam
Mej. D. Popp, R'dam
fam. Rozenbcrg, A'dam
fam. Griftin, Cologne U.S.A.
Mr. A. Vrieze, A'dam

PENSION PAULA.
tam. v.d. Wiel, Utrecht
fam. W. T. Bijlsman
tam. \\ . F. Wezel
tam. Rotsholts
Baurké, Overvcen
Sïvens, Bussum
tam. Baarda, Utrecht

PENSION PRETORIA
Mozer
Dico
Joosse
Suik

fam. Philips
mevr. .loosen

J. Mets
C. Smorcnburg
J. Hesman
II. Gerardus
\\

T

. Ru' mi

tam. G. van Leeuwen, A'dam
tam. dr. van Dongen, A'dam
tam. Kloezcn, Breda
tam. Westevterpc, Balkbrugge

PENSION DE UITKIJK
Mr. J.Biercnbroodspot, A'dam
Dr. L. I Icijcrmans, A'dam
Dames Glazer, A'dam
Mevr. Dr. Mom Ginnekcn
Frau Traub, Berlin

A. klein, Berlin
M. 1 leyeser. Berlin
mevr. Speyer, A'dam

PENSION „VLAK BIJ ZEE'
H. Schut, A'dam
E. Baver, A'dam
C. v. Deth, A'dam
H. J. Walle, A'dam
J. Mcertens, Groningen
M. ten Hove, Veendam
R. Diederiehs Groningen
I . Mar\, Berlin

R. Loos, Zwolle
11. Cusper. Berlin
,i 1 1. Polman, Zwolle
D. II. v. Boort. Utrecht
11. Dekker. Utrecht

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

"^'S^*

1. «*??.- .it

Zomer- en Winter-
verblijf.

fam. Albert, A'dam
fam. Bonnet, R'dam
fam. Stern, A'dam
fam. Meier. A'dam

Mol, A'dam
\\ aagener, Duitschland
Wijand, A'dam



Tax
Dorp £ 0.25 Haarlem f 0*90 Amsterdam £ 2*90 Voorkomen

PENSION WEST-END

fam. Bosman, Kaapstad
fam. Rawson, Londen
P. van Es, A'dam
Mej. v.d. Zee, A'dam
mej. van Vliet. A'dam
mcj. Vcrsluis, A'dam
mcj. Doffer A'dam
dames Gicsen, R'dam
fam. Storm, A'dam
Dr. Deck, Berlijn

PENSION IJSENBOUT.
D. Krooncnbcrg, Zaandam
'J. W. Peters, Varsseveld
Fraul. Thomas, Bochem
W. Hermans, A'dam
W. van Reenen, A'dam
mevr. Abbas, A'dam

Elsakker dames, Fav. 31 2

Emanuel, "NV. H. Grootstr. 6a 5

F
Frankcnhuis, F. Poststr. 9 4

Fricderick. Bilderdijkstr. 14 5

Fenenga, W. Hoogeweg 16 1

Fenenga, P. B. W. Parkstr. 17 5

Fischcr .]. J. Vondelstr. 8 4

Fopma, R. Hcemskerkstr. 10 6

Franthuis, R. Kostverl. 12 3

Fricdlander dames, Fav. 31 2

Gcmkc, M. Th. Zandv.1. 185 6

Gisbergen, W. Hoogeweg 50 1

Gobits, L. Kostverl. 56 5

Gabriél. W. Breder.str. 13 3

Groot, fam. de Breder.str. 36 6

Gobel, C. L. Breder.str. 90 5

Groot Palland, Wed. lialtestr. 64
Goldbrau, fam. Kon.weg 35 5

Groot, B. FIccmsk.str. 3 3

Reis- en Passage Bureau
P. L DE VRIES

Zandvoort - Strandweg 4
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart Mij.

MONOPOLE ~ Stationspi. Zandvoort

De Dancing bij Uitnemeniei

Aalsberg. Y . Kostverl. 10

Flaarl.str. 46
Fav. 12

Alberts, H
Albrccht fam

B
Blom, N. Stationsstr. 13 5
Boon J. P. Kostverl.str. 35 5
Bosch J. Breder.str. 120 5
Boezem E. v.d. Kostverl. 58 5
Broeders, P . & H. Trompstr. 15 2

4
6
3
7
5
1

1

2
1

1

2
3
10

Beier, A. Zandv.laan 173
Boogaard W. v.d. Haarl. 90
Beer, fam. Fav. 31
Brander. J. Kostverl. 50
Berg, A. v.d. W. Parkstr. 5
Bijlsma, A. Breder.str. 38
Baijer, E. Floogeweg 50
Bruijn, J. M. de Zeestr. 5
Bron, M. Zeestr. 5
Basse, fam. M. Fav. 39
Berg, A. v.d. Stationspi. 17
Briels, fam. Fav. 22
Bosch, Wed. G. G. Breder.str.
Brouwer G. B. Metzgerstr. 46 10
Botter, H. Koninginneweg 18 4
Buhrmann, W. F.' Kerkstr. 28 2
Boven, v. Breder.str. 78 5
Buurt, J. Princesseweg 15 2
Bos, J. G. O.Parkstr. 7 9
Boogaard, M. S, O.Parkstr. 44 6
Busselman, H. Zandv.1. 117 3
Berg, A. v.d. Stationspi. 17 2
Boer, K. de v.Speykstr. 25 6
Boven, v., Breder.str. 90 5
Beussien, fam. Koningstr. 35 5
Back, A. Haarl.str. 29 4
Brouwers, A. Parallelw. 21 5
Bouter, P. Noorderstr. 37 4
Beijcn, F. G. Wilh.weg 29 6

H
Floutkaper D. Brcdrodcstr. 169 5
Ilellcgangcr J. Gr. Krocht 7 4
Hofstra C. Schoolstr. 5 2
Ham. A. M. C. v.d. Schoolstr. 1

1

4
2
3

Heitier, Hoogeweg 16
Heeroma, tam. Hoogeweg 5
Flove, M. ten Floogcweg 50
Horsman, fam. Fav. 22
FIcimans, mcj. II. Breder.str. 146
Heuvelen, Dr. Gcrkestr. 36 5
Hecren, G, A. Flaarl.str. 3 3
Fleijmering, J. Zandv.1. 219 5
Hillmann, Al. Kon.weg 29 4
Flospers, G. Trompstr. 15 1

Flauerman, J. M. Engelb.str. 16 5
Hoogesteijn, A. Engelb.str. 16 5
Hczik, fam. v. Breder.str. 36 4
Halberstadt, fam. Kostverl. 50 3
Hamstra, R. Heemsk.str. 6 6
Heertje, M. Zeestr. 55 6

Heken. I. B. Haarl.str. 58 4
Intjeboer. W. Zeestr. 5 1

Jansen R. Hoogeweg 26 3
Jong mevr. de Stationsstr. 20 2
Janssen J. M . M. Trompstr. 15 1

Jansen, H. F. Breder.str. 38 1

Jansen, Jac. Gr. Krocht 39

I

Lariettc, fam. Trompstr. 15
Liebcrt, fam. Trompstr. 15
Leeuwen, ,1. v.Speykstr. 25
Lagcman, mcj. Breder.str. 36
Linden, A. v.d. Spoorb. 18
Lambertz. M. Spcykstr. 19a
Luyk\-, E. Breder.str. 53

M
iMeyer N. .1. S. Willemstr. 29
Minnebo W. Baan 20
Malengre. J. Hoogeweg 26
Miehels L. Parallelweg 29a
Metselaar Fl. Tramstr. 7

Muhrcr, ,1. Zandv.1. 177 4
Meijenfcldt, T.v. Regcntessel. 11
Mossel, J. Kruisweg 14 5
Molijn, A. G. Breder.str. 38 1

Mcertcns, ,T. Hoogeweg 50 1

Marcchal, G. Fav. 1 '

1

Meijer, FL Fav. 1 1

Middelkoop, fam. Kostverl. 38 3
Mossel, fam. Zeestr. 32 4
Mellcnberg, fam. Heemsk.str. 10
Meijer, H. Kerkpacl 5 4
Mens, P. Kanaalstr. 29 7
Mclkman, S. Jan Stcenstr. 10 5
Meijer, A. Langclaan 10 5
Menist, M. Kinsb.str. 5 6
Mollcnkamp, H. Trompstr. 15 6
Mulder. J. v.d. Spoorb. 18 4
Mok. M. Spcykstr. 9a 5
Meycr, F. M. Koningstr. 93 5
Martines, FL J. Hoogeweg 26 4
Maijkcls, J. Swaluëstr. 15 5

N
IMebig, Gez. Stationstr. 20

Cohm, E. Floogeweg 56

Cohen, F. Engelb.str. 23a
Cramer, J. H. Wilh.weg 5
Cornelisse, W. Stationspi.
Cohen, A. Kostverl. 42

17

Crooncnberg. J. Fleemsk.str. 5 4
Costcr, M. Marisstr. 18
Cohen, FL Zeestr. 28
Cornelissen, B. Stationspi.
Clccf, B. Sti.t:onspl. 17

Content, J. Breder.str. 13

17

Colling J. M. Koninginnew. 43 6

D
Deltcrijk, G. J. Kostverl. 33 3
Duin J. B. v.d. Hoogeweg 56 3
Dinnik I. Tramstr. 7 3

Dekker P. J. Trompstr. 15 1

Drubbcls. L. Breder.str. 38 1

Dcth, C. v. Hoogeweg 50 1

Dichl, Wed. L. A. Fav. 39 1

Darmstandtcr, Zeestr. 36 2

Daniels, T. Fav. 1 1

Dorgelo, H. Haltcstr. 64 4
Davidson, M. v.Speykstr. 17a 4
Dauncns, A. Gasth.pl. 1 3

Dicsbcrgcn, J. Kon.weg 43 6
Dekker, Haltcstr. 43 ' 5
Dozcnvcld, P. Brugstr. 5 3

4
Jacobson, J. v. Ostadestr. 21 4

K
Kol. A. FL v. Koninginnew. 2 7
Kupferman fam. B. Engelb.str. 12
Kalf P. A. Breder.str. 43 2
Kruijder. W. F. Breder.str. 43 2
Kloots. J. Zandv.1. W. Parkstr. 9
Kuiper W. Bakkerstr. 5 5
Kleef, mej. T. v. Kostverl. 12 1

Keulen, Wed. J. v. O. Parkstr. 41
Kinvi, B. Zeestr. 36 2
Kroonenberg, Jos. Gerkestr. 2 4
Koster, M. v.Speykstr. 19 5
Kapper, E. P. Haltcstr. 66 7
Koekoek, fam. O.Parkstr. 25 5
Kccsing, fam. Gerkestr. 17r. 3
Kranen. M. Trompstr. 15 3
KiJ-:. M. Breder.str. 13 3
Krcbber. fam. Engelb.str. 14 2
Kremcr. D, Marisstr. 11 - 3
Kleiin, Joh. Breder.str. 110 5
Krusbergcn, fam. H. Grootstr. 19

Neumijer, H. M. Haarl.str. 92
Noordhof, W. Paradijsw. 22
Nientker, LI. Fav. 12

*

O
Oom, J. Zeestr. 43
Oostcrom C. v. Pakvelélstr.
Otten. W. Zeestr. 4
Orizand H. Z.Buiten
Oosten. D. van Kostverl. 25
Oosten J. v. Kostverl. 25

Obdendorp, F. Breder.str. 38
Onderwijzer, .1. Zeestr. 36

Polk H. Parallelw. 29a
Poort J. Hoogeweg 56
Peper J. Zeestr. 17
Pijtersen, Trompstr. 15

Postma, W. Breder.str. 70
Pluijm, J. Floogeweg 16
Polak, G. Fav. 1

Put, J. A. Kruisweg 21
Prensler, H. Metzgerstr. 75
Pack, D. Stationsstr. 18a
Prunentel, S. Haltestr. 75
Pakker, I. P. Stationspi. 17
Postma, O. Koningstr. 27

R
Rabie L. Zeestraat 15
Raas, FL Bredrodestr. 44
Rijkhoff, B Th Breder.str.
Rakers, W. K. Kostverl. 23
Rabin .1. Flooxeweg 26
Rondav fam. Hoogeweg 63
Rok P. Haarlem 28
Rcinen F. Kostverl. 58
Randwijk H. v. Schoolstr. 5

Rotenberg Dr. Metzgerstr. 64
Rapp, G. Zeestraat 36
Randeraat, E. N. Noordb. 3
Rodrigues, A. Dr. Smitstr. 12
Rees, J. v. Speykstr. 18a
Redeker, J. Parrallelweg 32
Rantema, A. Zandv.1. 113
Renati, W. Stationspi. 17
Roreis, mevr. Breder.str. 36
Rodrigues Pareira Kinsb.str. 10 8

Spanier M. Haarl.str. 49
Smidt C. Pakveldstr. 24
Stern S. W. Zeestr. 43
Schaap I. Tramstr. 7
Schut B. Breder.str. 84
Strumpf E. A. Trompstr. 15
Schreuder FL Trompstr. 15
Stam. H. Trompstr. 15

Schwart, E. Metzgerstr. 30
Schut. FL Hoogeweg 50
Schijvensschuurder, Zeestr. 62
Spaak, J. Fav. 1—

3

Schipper, fam. Dorpspl. 1

Simonis, Fav. 38
Simon, J. Zandv.1. 337
Sluis, FL v.d., Haltcstr. 60
Scaltil, E. Heemsk.str. 8
Stellingsma, FL Koningstr. 20
Spcyer, M. Smitstr. 5a
Speelman, N. L. Stationsstr. 15 3

Salomons, B. Smitstr. 5
Salmcycr, .1. Fav. 12

Smidt, H. Stationsplein 17

Scheepers fam. Engelb.str.
Stokc, A. Kruisweg 10

Schmidt, Dr. Haarl.str. 35
Suzan, B. Hoogeweg 26
Speck,M. Nieuwstr. 2
Snijders, F. Flalestr. 5

14

Tcwcs W. O.parkstr. 5 5
Tafelkruyer W. Marisstr. 41 5

Trompetter, Jb. Zeestr. 67 5
Teixcira de Matthos deWitstr.11
Tailleur, S. J. Heemsk.str. 12 6

Tceneboom J. Brugstr. 4 6
Timman, Th. Kon.weg 18 3

Thomas Smit Noordbuurt 9a 4

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein — Tel. 142

Dagelijks geopend van 9.30—12
van 1.30

—

5 uur.
Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.

mmm

ADVERTEERT
IN

DIT BLAD

V J% V
DIRECTIE: A. TUSCHINSKI

U
Ulmrich A. D. Seinpost
Uutermans J. Seinpost

V
Vogelbern.L. & B. Kanaalstr.25 3

2
9
3
3
3

4
4
3
6
4

Visser. M. Stationstr. 20
Vreeland, R. v.Ostadestr. 13
Vonk, A. J. Kostverl. 58
Verton J. O Schoolstr. 5
Verling L. Zeestr. 1

Vries, H. de Stationsstr. 13
Vorsten, B. Swaluëstr. 22
Vermeer H. Fav. 39
Vliet Ph. v. Boul. P. Loot 22
Vergragt J. Kostverl.str. 48
Vleeschdrager, J. Metzgerstr. 134
Vries, B de StationspL 17 2
Veen, fam. Engelb.str. 14 2
Verschelden, Wed. Haltestr. 83 6
Vogels, L. Haarl.str. 33 5
Vissers, G. FL Grootstr. 23 5
Vos, L. Oosterstr. 9 4
Vissel, L. Breder.str. 27 4

W
Wehncr L. Gr. Krocht 5 1

Wit mevr. Stationstr. 20 2
Water mevr, v.d. Trompstr. 15 1

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorenstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Telef. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.fr
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens-
afspraak.

C. J. TICHELAAR, Arts Zeestr..
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-
spraak.

Richter-Bos, Marisstr. 7
Roosnek, N. Pakveldstr. 17

S
Saarberg P. Metzgerstr. 126
Smit Mej. G. J. Metzgerstr.44
Simons J. Kostverl. 44
Salomons, A. Favauge 6
Sandbrink D. Ruiterstr. 1

Stribe L. Ruiterstr. 1

C. G. A. CASSEE Haltestraat 1 Telefoon 200

BLOEMENMAGAZIJN „ERICA"

Lissauer. J. H. de Grootstr. 17 5
Leeuw. E. C . de Zeestr. 1 1

Landhoff, P. Marnixstr. 6 2
Lissauer, J. A. Zeestr. 36 1

Lcsscr, H. Kostverl. 12 3
Lezer. P. J. v.Speykstr. 18r 5
Locncn, fam. v., Gerkestr. 54r 4

Sacksioni S. Brugstr. 11 10
Schoenmaker C. Kostverl. 62 3
Sommcrfcld I. Hoogeweg 50 1

Schaap. D. Kostverl. 41 3
Scheen fam. Spoorstr. 51 5
Schutzler C. C. Spoorstr. 51 1

Schutte, M. C. FL O.parkstr. 1 5
Soederhuizen J. O.parkstr. 1 5

Wolters, P. Hoogeweg 28
Wijnhol, fam. Hoogeweg 5
Wolle, H. J. Hoogeweg 50
Wagenaar, Zeestr. 62
Wijnand, Zeestr. 62
Wessels, H. Zeestr. 36
Wagtmorgen, T. Zandv.1. 141
Wesselius, J. Zandv.1. 129
Wessels, fam. Breder.str. 62
Waldeck, Dr. H.
Wouters, G. H. Gerkestr. 44r.

Worp, C. Fav. 15

Wijnschenk, fam. Zeestr. 36

Ijsvogel. L, Tramstr. 7

Zimmerman, W. Parallelweg 71

Zalingen, Jo, Metzgerstr. 30 4
Zwanenleer, I. Kon.weg 23 4

Leesbibliotheek

„GELRIA"
GERTENBACHS DRUKKERIJ

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag ers
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Spreekuren: Maandagmorgen 10-

11.30; Dinsdagavond 7.30—8.30;
Woensdag 4-5; Donderdagavond
7.30—8.30; Zaterdag 10—11.30;
Zaterdagmiddag 2—4.

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.
Zaterdags 2—5 en volgens afspr.
Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.
's morgens; Dinsd. 7—8 uur 'sav.;

Zaterd. 5—6 's middags.

P. DE ROOY & Zn.
Zeestraat 37 Pedicures
Dagelijks van 10—12 en 2—5 uur.
Des avonds van 8—9 uur.

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
Vrïjdagsavonds te Zandvoort v.
9-10 uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12.

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

j ALL

STEN!! Voor Uw Fijne
MODEL FIJN STRIJKINRIGHTIHO „DE LELIE" - Haltestraat 58

3scn
Zandvoort
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RAADSVERGADERING
Voor de derde maal in zeer korte tijd kwam de raad

dezer gemeente in een openbare zitting ten raadhuizc
bijeen.

Aanwezig waren alle leden.
De heer De Bruin, hoofdcommies ter secretarie ver-

ving den gemeentesecretaris, den heer Jellema.
Er waren geen ingekomen stukken.

Salarissen.
De Financieelc Commissie had geadviseerd, de voor-

stellen van de Salariscc.mmissie te aanvaarden, daar
men zich niet kon vereenigen met de plannen van B.

en W.
Slechts een lid was voor verdere verlaging dan de

tien procent korting door betaling van de pensioen-
premie.
Verdere verlaging werd niet noodig geacht. Tc meer

niet, daar de Commissie ten aanzien van de loonen,
waar deze in verhouding tot andere gemeenten te hoog
waren, zelve reeds de noodige verlaging had voorgesteld
De Commissie is na studie van de loonschalen in an-

dere gemeenten en bij het Rijk in overleg met de Vak-
bonden tot een resultaat gekomen, dat de toetsing aan
de normen van het rapport Schouten zal kunnen weer-
staan.

Bij aanneming van de voorstellen wordt, zoo ver-

trouwt men, geheel aan de aanschrijving van den Minis-
ter voldaan.
Een paar punten, betreffende conciërge, doodgraver

en de chauffeursklasse zijn herzien.
Het voorstel van B. en W. om met ingang van 1 Jan.

a.s. 5°/(i te korten over alle loonen wordt verworpen met
zes stemmen voor en zeven tegen.
Voor stemmen de hceren Slegers, Groen, Vader, Van

der Wcrff, Paap en Molenaar.
Daarna komt het voorstel van de Commissie in stem-

ming.
Wethouder Molenaar erkent, dat de aanvullingsnota

aan de bezwaren tegemoet komt. Hij vindt het echter
geen raadsrapport maar een Bondsrapport.
De heer Van Rijnberk wil trachten, de loonen voor

losse werklieden verhoogd te krijgen. Waar 60 cent en
45 cent bepaald is, vindt hij 32 cent te laag, Ook, omdat
het doel geweest is, extra hulp te verleencn daar, waar
de nood het hoogst is.

Wethouder Slegcrs zet uiteen, dat vastlegging weinig
succes zou hebben, daar toch niet meer gedaan kan
worden, dan reeds gedaan wordt.
Wethouder Molenaar wijst er op, dat de heer Van

Rijnberk verder gaat dan de voorstellen van eigen com-
missie.
De heer Druijf zou overeenkomst wenschen met het

collectief arbeidscontract. Dit om verschillen te voor-
komen.
De heer Van der Moolen protesteert tegen de hou-

ding van Wethouder Slegers. Waar 60 en 45 cent als

uurloon bepaald is, betaald de Heidemaatschappij maar
32 cent. Hij vindt dit een terughalen, wat door meerdere
uitgaven op de post is overgeschoten.
Wethouder Slegers zet uiteen, hoe de toedracht van

deze kwestie is geweest. Plet was geen productief werk,
maar te werk stellen, waar anders steun uitgekeerd zou
moeten worden.
De heer Elffers begrijpt niet, waarom nu weer nieuwe

voorstellen ingediend moeten worden. In overleg met
de organisaties zijn zoodanige voorstellen door de com-
missie gedaan, dat met ieders belang rekening is ge-

houden.
Het rapport van de Commissie wordt daarna aange-

nomen met zeven stemmen voor en zes tegen.

Voor stemmen de heer Van Rijnberk, Druijf, Padt,
Bolwidt, Elffers, Van der Moolen en Koning.
De toegevoegde wijziging waren, dat de doodgraver

niet in een hoogere klasse wordt ingedeeld, al zou de
Commissie dat, gezien de betoonde werkijver bij plant-
soenaanleg enz. toch wel wenschelijk geacht hebben.
De conciërge wordt in klasse IV geplaatst. Daar men

den tegenwoordigen functionaris niet in loon achteruit
wil laten gaan, wordt zijn hulp bij de afdeeling bevol-
king betaald met een salaris van ƒ 200. per jaar.

Bij de chauffeursklasse wordt de indeeling gehand-
haafd. Toegevoegd wordt, dat de chauffeur ook de ma-
chine moet kunnen onderhouden en schoonhouden.

Politie.

Door den Minister was een schrijven gezonden, waar-
in de wenschelijkheid werd uitgesproken, de salarissen
van de politie te herzien.

B. en W. achten verlaging niet uitvoerbaar.
Bij een algemeene slarisherziening zou verlaging even-

tueel behandeld kunnen worden .

Een salarisvermindering of een terugstellen in rang,
wat tot de bevoegdheid van den Burgemeester behoort,
zou als strafmaatregel toegepast kunnen worden.
Het tegenwoordige politiecorps bestaat uit een in-

specteur, een adjunct inspecteur en 12 agenten, 's Zo-
mers vermeerderd met 8 tijdelijke agenten en een klerk.
De salarissen bedragen ƒ 2800—3300; adj. inspecteur
ƒ 2300—2800 en agent ƒ 1800—2300.

Tijdelijke krachten krijgen een vergoeding van ./' 33
per week. Vergeleken bij het loon van een losse arbei-

der en waardoor ƒ 39 per week ontvangen kan worden
niet te hoog getaxeerd.
Verder was voorgesteld de diploma's te verlagen en

te brengen van ƒ 2Ó0 inspecteursdiploma en ƒ 75 en 50
diploma en met aanteekening op ƒ 100, ƒ 50 en
ƒ 25.

Ook de uniformtoelage zou van ƒ 150 voor inspecteur
en ƒ 125 voor agent teruggebracht worden op ƒ 125 en
f 100. Het salaris zou worden teruggebracht tot ƒ 1400-

1900.

Met algemeene stemmen besloot de raad het voorstel

DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG a.s.

iederen avond naar de VOETBALWEDSTRIJDEN

Ajax — Willem II

Willem II - K,F,C-
K,F,C- — Ajax

om het Kampioenschap van Nederland per

Luxe Rinko Touringcar
Vertrek 7 uur. Prijs a f 1.— p.p.

yOOPHQATlQ
.ALLEUfcELANG

3ROOTE: KROCHT 15 I

PRIMA BELGISCHE ANTHRACIET
30/50 per H.L ƒ 1.75

20/30 per H.L , 1.75

12/22 per H.L „ 1.60

PRIMA HOLLANDSCHE ANTHRACIET
(uit de bekende mijn „Wilhelmina")

30/50 per H.L ƒ 1.70

20/30 per H.L , 1.70

12/22 per H.L „ 1.50

Alle Anthraciet wordt onder
onze controle gezeefd en af-
— geleverd. —

LEVERING IN SEPTEMBER
Ook in Januari a.s. kan geleverd worden, maar
dan is de prijs 10 cents hooger.

Bestelformulieren in den winkel verkrijgbaar.
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Mevrouw! Door onze geweldige om-
zet, is de KWALITEBT een waarborg

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, Bloedworst, Kalfs Boterhamworst,
Kalfsgehakt, Pekelvleesch van de firma Cohen,
Leverkaas, Lever, Gekookte Ham, Schouderham,
Rauwe Ham, Blaas ham, Roastbeel, Bacon, enz.

Speciale Aanbieding:
Goudsche Kaas, per pond vanaf 29—35—39 et
Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et
Haringsalade 25 et
Vlcesch salade 30 et
Mayonnaise 35 et
1 blik gemengde Biscuits één gulden
Frankforter Knakworstjes in blik, inhoud 4 paar,

ƒ 1--.
1 Potje Mayonnaise en busje Zalm tezamen ƒ 0.30

Het fijne pakje Melange B.F.M., is haast niet te
onderscheiden van roomboter.

Groote Omzet waarborgt kwaliteit.
Zie de Etalage.

LJ* Knotte? - Haltestraat 36

Gelukkig, Mina!
We zijn weer in. Zandvoort bij de heerlijke zee!

Ga nu eerst naar NIJHUIS in de GROOTE
KROCHT en haal daar een pot Jam en een rol

Beschuit en ook 'n pond van die lekkere Verschc
Bisquits. — Vraag maar eens; ze zullen daar best

weer wat nieuws hebben.

Profiteer1 wan deze
Reclame aanbieding

3 pond Schouder Carbonade . . .

.

ƒ 1.

—

4 pond Doorregen Spcklappen .

.

„ 1.

—

Fijne gekookte Worst, per pond .

.

„ 0.30

Uitsluitend a contant.

Miles Ie kwaliteit

Vieeschhouwerij A. MOLENAAR
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van B. en \V. aan te nemen om geen veranderingen,
zooals die door het schrijven van den Minister waren
aangegeven.

Instructie.
Daarna komt in behandeling de instructie voor den

fitter bij het Gasbedrijf en wel de huurwaarde bepaling
van de dienstwoning.
De heer Paap wil de bepaling van deze huurwaarde

nog even aanhouden. Hij vindt, dat voor alle dienst-
woningen een andere taxatie moet komen, die juister
de huurwaarde aangeeft.
De heer Van der Moolen zou een nieuwe regeling niet

juist vinden. Mij wil een bepaling als in andere gevallen
van / 125 per jaar.

Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangeno-
men, waarna de instructie in haar geheel wordt goed-
gekeurd.

Hondenbelasting.
Lenige verandering wordt gebracht in het artikel van

de Hondenbelasting, waar het betaling betreft en waar-
door het mogelijk wordt, als 't huisdier wordt afgeschaft-
voor een halt jaar ontheffing van de belasting' te kun-
nen krijgen.

Adres Strandpachters.
Door de Strandpachters Vereeniging was aangevraagd
om uitstel van betaling van de pachten \oor het seizoen
1934, althans met het oog op de vastgestelde datums
van betaling verschuiving daarvan.
De Financieelc Commissie had geadviseerd niet aan

het verzoek te voldoen daar de raad in een van haar
vorige -vergaderingen nog pas de \oorwaardc \ an beta-
ling geregeld had.

B. en \V. sloten zich bij dat advies aan.
De heer Van der Moolen gelooft, dat aanvulling van

het advies van de Commissie toch we! gewenseht zou
kunnen zijn.

Ook de heer Paap acht uitstel onder de/e omstandig-
heden zeer gewenseht.
De Voorzitter wijst er op dat verleden jaar om deze

tijd reeds ƒ 7300 van de pacht betaald was nu no"
slechts ƒ 2200.
En dat van het totaal, dat /' 31798 bedraagt.
Hij wil liever afwachten en niet vooruitloopen op wa>

komen kan.
—'

Mooie Zondagen kunnen heel veel herstellen en dan
zal de gemeenteontvanuer het ook wel bemerken.
De raad besluit afwijzend op het \erzoek van de

strandpachters te beschikken.

Terrein Zeemeeuwen.
De V.V. De Zeemeeuwen had een renteloos voor-

schot aangevraagd om haar terrein in orde te laten ma-
ken.

B. en W. adviseerden afwijzend om dat ze meenden,
dat de gemeente geen risico mocht loopen.
De heer Van der Moolen begrijpt wel dat B. en W.

niet anders kunnen adviseeren, maar had toch gaarne
een mogelijkheid gezien waardoor de Zeemeeuwen hun
plannen toch konden uitvoeren. De Zeemeeuwen heb-
b entoch altijd trouw hunne financicele verplichtingen
ook aan de gemeente voldaan.
De Voorzitter geeft dat toe. Men zou zeker ook gaar-

ne deze sportvereeniging ter wille zijn als het mogelijk
was.
Wethouder Slegers wijst er op, dat door particuliere

hulp of door bemiddeling van de K. N.V.B, de Zeemeeu-
wen zeker kunnen slagen in hun plannen.
Het afwijzend advies wordt daarna met algemeene

stemmen aangenomen.

Watertarief Kijkduin.
De Stichting Kijkduin had verzocht de waterprijs,

thans gesteld op 18 cent te verlagen. De Commissie van
Beheer vroeg 11 cent.
B. en W. vinden geen motieven die aanleiding kunnen
zijn, om dit verzoek toe te staan.
De heer Padt wijst er op dat aan andere instellingen

van gelijke aard wel water wordt geleverd tegen aan-
zienlijk lagere prijs en gelooft, dat het dus ook voor
Groot Kijkduin kan geschieden.
De heer Groen meent te moeten opmerken, dat vol-

gens de Verordening niet de raad maar B. en \V. beslis-
sen.

De heer Padt bepleit het betrachten van de billijkheid
in vergelijking met andere, die gunstige voorwaarden
genieten.
De heer Elffers raadt aan, dat B. en W. deze zaak

eens van algemeen standpunt bezien en daarna regelen
in overleg met de desbetreffende raadscommissie.
Aldus wordt besloten.

Straat voor parkeeren.
Volgens advies van den Commissaris van Politie

wordt op voorstel van B. en W. met algemeene stem-
men besloten, aan den heer Levcnbach, Brederodestr.
151 een gedeelte gemeentegrond van een nog niet door-
getrokken weg af te staan als parkeerterrein.
De pacht van de 30 M2 zal bedragen 30 x 20 et per

jaar.

De bestrating door P.W. uit te voeren, zal aanvrager
op ./' 27.50 komen.
Als voorwaarde wordt bovendien gesteld de afslui-

ting door een stevig hek.
De heer Levcnbach heeft verklaard met deze voor-

waarden accoord te gaan.
De raad gaat accoord met de voorstellen van B. en W.

Parkeerterrein Kurhaus.
Op voorstel van B. W. wordt besloten, het parkeer-

terrein bij het Kurhaus voor dit jaar te verpachten aan
den heer Lcffcrts, Pakveldstraat voor de som van ƒ 175.

F.cn andere aanbieding was nog ingekomen van Van
Duivenboden, Kruisweg.
Deze wilde aan de gemeente 12 cent van elke parkec-

rende auto afstaan.
Hoewel tic opbrengst dan misschien meer zou kun-

nen zijn, meenden B. en W. de voorkeur te moeten ge-

ven door het innen van een vaste som boven het risico,

afhankelijk van de weersgesteldheid.
De raad keurde het voorstel van B. en W. met alge-

meene stemmen goed en de heer Lef ferts wordt pachter
van het parkeerterrein bij het Kurhaus.

Kiosk Badhuisplein.
Een zeer breedvoerige bespreking ontstaat, naar aan-

leiding van het door B. en W. ingediende concept huur-
contract van de kiosk op het Badhuisplein.
De pacht zal ƒ 400 per jaar bedragen. De huur wordt
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De beroemde Topia Ciprs
Sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein

aangegaan voor drie jaar met drie opticjaren voor den
pachter.
Naar aanleiding van geuite bezwaren vraagt de Voor-

zitter of verkoop van speelgoederen verboden zal zijn.

Wethouder Molenaar heeft bezwaar tegen de ver-

koop van speelgoederen. Op de Strandweg zijn daar-

voor winkels en een van de gemccntewinkels staat nog
steeds leeg.

Was de verkoop van speelgoed bedoeld, dan had men
ook meerdere Hrma's moeten uitnoodigen .

Dat Van Pctegem de vitrines niet heelt kunnen ver-

huren komt door de tijdsomstandigheden.
De heer Bolwklt wil toepassing in ruimere zin, anders

had er een duidelijker omschrijving moeten zijn.

De Voorzitter wijst op de verkoop van de strand-

artikelen, zooals dat geschiedt in de kiosk bij Richc.

De heer Vader stelt voor, deze zomer de verkoop wel

toe te laten, maar het volgend jaar beperking op te

leggen.
De heer Paap wijst er op, dat Van Petegcm nu eerst

speelgoederen is gaan verkoopen.
De heer Koning heeft geen bezwaar tegen de verkoop

van de goederen, wel tegen de optiejaren.

De Voorzitter wijst er op, dut voorwaarde ook geldt

voor de parkeerterreinen.
De heer Van tier Moolen gelooft niet, dat het de be-

doeling was, om in deze kiosk verder te gaan dun de

verkoop van boeken en kranten en wat daarbij behoort.
' De heer Groen heeft ook het bezwaar, dat de kiosk

nu meer het aanzien van een winkel heeft, maar wil

voor dit jaar de situatie afwachten.

De heer Van der Wcrtf gelooft, dat de heer Van der

Moolen juist is en dat de kiosk uitsluitend als boek-

handel bedoeld was.
Het voorstel, om te bepalen, dat wat nu in de winkel

wordt verkocht ook in de kiosk zal mogen worden ver-

kocht wordt verworpen met zeven tegen zes stemmen.
Voor stemmen de heer Padt, Bolwidt, Elffcrs, Koning

en Van Rijnberk.
Met algemeene stemmen wordt daarna besloten de

verkoop van speelgoederen alleen dit jaar toe te staan.

Technisch Adviseur.

Met algemeene stemmen wordt de heer K. C. van_der

Mije benoemd als waarnemend directeur van het Gas-

en Waterleiding Bedrijf.

Volgens advies van de Commissie van Bijstand wordt
hem daarvoor een vaste toelage van ./' 100 per jaar ver-

leend.
Opzichter Ambtenaar.

Eveneens wordt met algemeene stemmen op voorstel

van B. en W. besloten, om den heer Bantjes opnieuw
aan te stellen als opzichter teckenaar bij de Bedrijven

en deze benoeming zoo noodig, telkens met een maand
te verlengen.

Rondvraag.
De heer Van Rijnberk vraagt, ot ook hier ter secretarie

het schrijven van den Ministeris is ontvangen, dat de
ontwerp bcgrooting 1935 voor de raadsbehandeling
eerst naar den Haag gezonden moet worden.

Hij krijgt een toestemmend antwoord.
De heer Van der Moolen vraagt, hoe het werk aan

het voetbalveld van de Z.V.V. Zandvoort verder vol-

tooid wordt, nu de Regeering geen subsidie verleent.

Weth. Slegers deelt mede, dat "t werk nu wort voortge-

zet om 'n overtollige hoeveelheid beltmateriaal te kun-
nen bergen. Het uitgegraven zand wordt gebruikt voor
terrcinophooging in Plan Noord.
De heer Padt stelt cenige vragen over de autobussen,

die op Zandvoort rijden. Hij vraagt of het waar is, dat

B. en \Y. of de B. den heer Jongsma gestuurd hebben
in de richting om een drietal bussen aan te koopen en
nu toch concessie hebben verleend aan Stormvogcls.
En dat, terwijl de voortijd een negatief resultaat heeft

gegeven en nu de passagiersdiensten loonend worden.
Ook zou hij, met het oog op het groote gevaar b.v. in

de Ilaltestraat een andere verkeersweg voor die bussen
vensch.cn.
De Voorzitter zegt, indirect geen advies voor aan-

schaften van drie bussen gegeven te hebben. De toe-

name is gekomen, doordat het vervoer het vroeg.

De Haltestraat is zeker gevaarlijk. Voor de bussen
der N.Z.H.T.iM. wordt het verkeer thans geleid over
de Hoogeweg, zoodat maar eenmaal de Haltestraat ge-

passeerd wordt.
Over de concesseies aan de N.Z. H.T.M, heeft de ge-

meente niets te zeggen, die wordt door de Kroon ver-

leend.
De gevaarlijke bocht bij Huize Sterre der Zee wordt

voortaan uitgeschakeld.
De heer Padt wenscht uit hetgeen is weergegeven bij

de besprekingen dit vast te leggen, dat de concessie is

verleend tot schade van den heer Jongsma.
Hij had gemeend, dat de heer Jongsma als inwoner

van Zandvoort toch wel voorkeur had verdiend.
De Voorzitter vijst er op, dat destijds bij het verlce-

nen der concessie niet bekend was, dat de tram met
bussen zou gaan rijden.

Wat Stormvogels betreft, men moet de groote lijnen

bezien, de toevoer van bezoekers naar ons batldorp en
Storm-\ogels ^ervoerde verleden jaar meer dan 10Ö.OÜÜ
passagiers.
Maar Gedeputeerde Staten bcslisscn-

De heer Padt meent te mogen constatceren, dat de
heer Jongsma geen tegenwerking heeft van B. en W.
Toch vraagt hij nog eens, of 't waar is, dat Jongsma
maar met een bus man rijden.

Voor het Zuiderbad heelt Jongsma het monopolie
verzekert de voorzitter en hij kan rijden met zooveel
bussen ala hij wil. Maar hoe komt het dan, dat de bus
van Jongsma door de politic wordt aangehouden en de
passagiers uil moesten stappen? Zoo vraagt de heer
Padt.
De voorzitter geelt ais toelichting, dat de aangehou-

den bus buiten de gestelde tijd reed en de chauffeur de
wagen niet naar de standplaats venschtc terug te rijden

Hij moet zich aan de rijtijd houden.
De heer Elffcrs vindt het schrijven van den Minister

over de Gemeente Begrooting 1935 niet zoo onschuldig
als wel lijkt. Hij vraagt voor verzending naar den Haag
eerst overleg met de Financiecle Commissie.

Dit zegt de Voorzitter toe.

Dan vestigt de heer Elffcrs de aandacht op de colpor-
tage tochten, die elke Zaterdagavond naar Zandvoort
worden ondernomen van Haarlem uit en de muziek en
de spreekkoren, die daarbij noodzakelijk schijnen.

Fa
PRIMA VLOERZEIL, per cl ƒ 0.49

TAFELZEIL, per cl „ 0.48

VLIEGENKAPPEN „ 0.10

RAAMHORREN „ 0.48

STERKE KEUKENSTOEL , „ 0.85

KEUKENTAFELS „1.68

SLAAPKAMERKLEEDJES .... „ 0.89

PLUCHE DEURKLEEDJES
Reclameprijs „ 1.38

GROOTE MATTEN , 0.73

CLOSETMATTEN „ 0.39

GUMMI BADMATTEN „ 1.48

LOOPER VOOR LIGSTOELEN per el 39 et

Bloemenmagazijn „De Anemoon"
ORANJESTRAAT 5

Speciaal adres voor Planten en
Bloemenmanden*

B, Schaap-WIarsteller.

!S HET IJS VAN
jjj|

a La coupe Glaceé IM
10 Kerkstraat 10 ljj

Het heerlijkste IJS |
VAN ZANDVOORT jljj

Hygiënische bereiding. HE"

. . 25 VERSCHILLENDE SOORTEN. . . jjj

WAFELS 5—10 et. — COUPES vanaf 15 et BI
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DE VACANTIE IS IN 'T LAND
DENKT OM DE ZONNEBRAND
WEEST VOORZICHTIG MET UU' HUID,
ANDERS ZIE JE ER LEELIJK UIT!

SOrtQSring Zonnebrand-Artikelen
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PIR. A. H. KLEIN Jr. — ZUID BOULEVARD

Woensdagmiddag a*s.

230 uur

Onder leiding van
ievr. Alph de LEEUW
Opgevoerd zal worden

y
Prijzen der plaatsen 30,50-75 et. Incl. bel.

Bij ongunstig weer zal de voorstel-
ling plaats hebben in Gebouw
FVJonopole, Stationsplein

Den Voorzitter is het onbekend, dat het optreden
hinderlijk is. Het venten is niet verboden, wel het ma-
ken van onnoodig lawaai daarbij. Hij zal van de ge-
maakte opmerking nota nemen.
De heer Paap heeft een hccle lange lijst van wcn-

schen.
De wacht van het gasbedrijf zal voortaan aan de po-

litiewacht medegedeeld worden.
De opmerking over de taxi standplaats bij het Kur-

haus en den inspecteur is ongegrond, omdat het ge-
schiedde met voorkennis. Doel was, een taxi-oorlog te
voorkomen.
Het bezwaar tegen het buitenhangen van winkclgoe-

dcren in de Kerkstraat ontstaat door de smalle trottoirs
De bepaling blijft gehandhaafd.
Het venten in verboden straten brengt veel schade

aan de daar gevestigde winkeliers. Hij vraagt strenger
toezicht.

Dit wordt toegezegd, maar het is moeilijk, omdat in
de kleine zijstraatjes wel gevent mag worden.
Daarna gaat de vergadering over in besloten zitting.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 21 Juli 10.10 10.50 5.36 6.06
Zondag 22 Juli 11.32—.— 6.48 7.28
Maandag 23 Juli 12.08 1.07 8.04 9.03
Dinsdag 24 .Tul: 1.43 2.15 9.39 10.10
Woensdag 25 Juli 2.40 3.10 10.36 11.05
Donderdag 26 Juli 3.44 4.04 11.40 12.00
Vrijdag 27 Juli 4.28 4.50 —.— 12.24
Zaterdag 28 Juli 5.12 5.32 12.48 1.08
[Zondag 29 Juli 5.53 6.03 1.28 1.48
Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor

is het strand meestal goed berijdbaar.

TENTOONSTELLING FLORA.
Ter gelegenheid van het tweede lustrum van Flora

is op het terrein aan de Heerenstraat een groote bloe-
mentcntoonstcïling gehouden.

Deze tentoonstelling werd Donderdagmiddag offi-

cieel geopend.
De genoodigden verzamelden zich vooraf in een der

lokalen van de Voorbereidende school.
Onder de aanwezigen werden door ons o.a. opge-

merkt Burgemeester Van Alphen en mevr. v. Alphen
en Oud-Burgcmecstcr Beeckman en cchtgenoote.
Mevr. Kruimel herdacht in korte woorden, waarom

Flora tot deze lustrumviering was gesteld in het ten-
toonstellingsteekcn.
Burgemeester Van Alphen hield daarna een toe-

spraak waarin hij waardecring uitte voor het werk van
Flora, waarna hij de tentoonstelling voor geopend ver-
klaarde.
Voor de Bewaarschool werd een foto genomen, waar-

na de genoodigden zich naar de tcntoonstellingstcnt
begaven.
Daar sneed Burgemeester Van Alphen het tentlinnen

door.
Nadat een rondwandeling gemaakt was, werden vcr-

verschingen aangeboden.
De heer Koper uit Bcnncbrock heeft van het ten-

toonstellingsterrein een kleurig en fleurig geheel ge-
maakt, dat wel de groote belangstelling waard is.

Groote inzendingen, zijn verder van de firma Van
Tubcrgen, de firma Bijvoet, de firma Spaargaren _en
niet te vergeten het comité Flora zelf waar mevr. Krui-
mel met haar planten een waardige plaats inneemt.
Verder verdienen de aandacht de inzendingen van

de Aalsmccrschc Veiling Verccniging, verzorgd door
den heer Mensing.
Ook bet stuk natuurbosch van de Ned. Heide Maat-

schappij is alle aandacht waard, terwijl modern zijn de
cactussen van de firma Mantel.
Zondag is de laatste tentoonstcllingsdag.
Ongetwijfeld zullen velen deze mooie tentoonstelling

bezoeken en daardoor het succes, dat Flora reeds heeft
bevestigen.

Doet Uw keuze voor al Uw
Strandartikelen zooals
Strandpantalons — Plastons — Wollen
Strand-pyama's — Gedecolleteerde Strand-
japonnen — Badpakken — Badjassen en
Lingerie — Kousen en Skisokjes.

IN HET

Kerkstraat 32

shuis
Naast Albert Heijn



ONZE KRACHT

4

VLEESCHHOUWERIJ
D. BOON

Van Ostadestraat 1 ~ Telefoon 539

iS KWALÈTEITIi

doch veel voordeeliger koopt
U nu bij het

Manufacturenmag azijn

HALTESTRAAT 40 iet op hel juiste nummer

Een greep uit onze prijzen

'Zuiver wollen Badpakken (modernste modellen)

Zie onze kwaliteit.

Badschoencn
Badmutsen
Interlock Shirts of Pantalons

Theedoeken
Badhanddoeken
Dames Handschoenen (zijden met gr. kap)..

Polo Shirts

Dames Polo Shirts met pofmouw
Jongens Broekjes (jeans)

Lakens
Sloopen

Ontbijtlakcns

Skisokjes

Dameskouscn
Macco Badpakken
Dames Schorten

ƒ 1.98

0.49

0.09

0.39

0.07

0.11

0.69

0.29

0.49

0.43

0.69

0.26

0.39

0.12

0.37

0.29

0.44

1 Manufactu

Verder grootc partijen Kinder- en Dames jurken, grijze

•werkjassen en broeken, Overalls, enz. enz. tegen spot-

prijzen.

DOET NU UW VOORDEEL.

Badgasten komt voor U terug gaat eerst bij ons eens1

kijken, U koopt dan vanzelf, en Uw zomeruitstapje is

verdiend.

nmag. „De Waai

Haltestraat 40

AÏVISTERDAtVl —
'een seizoen prijzen m
ZAMDVOORT — LE5DEIM

De nieuwgebouwden

iNEDEN

©

aan de Dr* Gerkestraat No* 45-47
welke aan alle moderne eischen voldoen.

BEN. HUIZEN bev.: suite, 3 slaapkamers, badkamer
met bad, waschtafels, 2 keukens, 2 W.C.'s en fietsen-

bergplaats.

BOVENHUIZEN bev.: suite, 4 slaapkamers, badkamer
met bad, zolder, 4 vaste waschtafels, waranda en fietsen-

bergplaats. HUURPRIJS: ƒ 39 per maand.

Te bevragen bij C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33

en bij de Makelaar Ed. DOOSEMAN, Scheldeplein 6,

Telefoon 21185, Amsterdam.

*•••••••<

en BOVENHUIZEN I

£ Bezoekt: <&

I Flora's Bloemententoonstelling

!

Geopend van 10 tot 12 uur v.m.; van
| 2 tot 5 uur en van 8 tot 1030 uur n<m. X
X O %

ntree I 0.25 plus bol» Kinderen 10 cf X

aterdagavond Concert v. Zantiv, Muziekkape

TE KOOP:
1 prima Dames Rijwiel
1 jongens Rijwiel 7—9 jaar.

1 Jongens Rijwiel 10-12 jr.

Prijs billijk.

Parallelweg no. il.

GEVRAAGD voor tijdelijk

EEN MEISJE
boven de 20 jaar, zelfstan-
dig kunnende koken. Aan-
meldingen tusschen 7—8 u.

's avonds Brederodstr. 67.

CHOCOLATERIE

W-V.fJ.Werff

Vacantie - aanbieding

VmCnïBil As°sorÜe 10 n
] '2 pond l« Ui

Gevulde Usüonbons

nd 18 G.po

2 Vruchtenrollen 5 c.

Probeert de nieuwe C n
SUPERBE REEP «J bi

Zwaarder en Beter dan
ieder ander.

Aanbevelend

W. v.d. VI/ERFF
Gasthuispl. 1 - Telef. 129

DRUKKER IJ

GERTENBACH
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

HET MONOPOLE MENU.
De sci/oentijd viert hoogtij en Monopole zorgt op

waardige wijze, dat de seizoentijd 1934 weer aan aller

verwachting voldoet.
Meer dan dat.

liet menu, dat ons in Monopole wacht, wekt hoogc
verlangens en brengt verwerkelijking van de zoetste
droomen.
Nog komen in zoetste weelde de herinneringen aan

de Japansche nachten, de Indische avonden of de Nacht
op Java, zooals die verleden jaar in Monopole werden
georganiseerd.
Zoete, zachte herinnering in de scherpte van het cla-

geliikschc leven nog steeds mecdrijvend door de won-
dere stilte der vergetelheid. Verlangens wekkend naar
meer.
En dat kan. Want Monopole opent de reeks van weel-

de geuren en exotische droomcrijen weer met een won-
dere feestavond op Dinsdag 24 Juli a.s.

EenCongoleesche nacht, een Fêtc de Ncgrcs, iets ge-
heel nieuws voor Nederland.
En door de bijzondere verrassing van de Monopole

directie zoo geheel in de kleur van ons zonncstrand.
Wie is de meest gebruinde dame?
Wie die heer?

Het Tooverbal vormt weer een attractie op geheel an-
der gebied. Wisseling van toon. wisseling van kleur zal

2 Augustus Monopole tot liet middelpunt van de uit-

gaande badwercld en het cabaret zal voor de feeststem-
ming zorgen.
Voor deRudelsheimstichtïng zal 13 Augustus een feest-

avond georganiseerd worden. Doel dienende moet deze
avond beslist vrij gehouden worden.

Het bijzondere van het Monopole Menu van deze
weck is, dat het lezeressen en lezers thuis bezorgd
wordt.
Klank en stemming in de huiskamer, in de tuin,

Monopolefeest in eigen kring.
Het Mcndclssohn Orkest is de hooge onderscheiding

te beurt gevallen, dat de muziek, op de gevoelige plaat
is vastgelegd.
Woensdag zijn verschillende gramafoonplaten tot

waardevolle Documenten der Kunst gestempeld. Zater-
dag 4 Augustus zuIIcti deze platen door de radio wor-
den uitgezonden.
Zoo overspant het Monopole Orkest dan geheel Ne-

derland, wordt Zandvoort het middelpunt van de klank
wereld.
Maar natuurlijk, het directe echte gaat voor en dus

het Monopole menu zoo uit de Monopole keuken in

alle pikanthcid genoten.
Tot slot vermelden we nog, dat het Joodsche Arm-

Bestuur op 30 Augustus een groot Nachtfeest in Mono-
pole organiseert.

(Adv.)

Voor chemisch
kiest men . . .

reinigen van Strandkleeding etc. etc.

«^ Door

VLUGGE, DOELMATIGE BEHANDELING ! ! !

ons modern bedrijf behoeft U Uw kïeedmg slechts korten
tijd af te staan :

DAG WEER THUIS 9i ZANDVOORT I ! ! ! <§.

Rokken vanaf f 1 .25
Japonnen „ f 1.75
Strandpyama's (zijde) f 1.50
Avondtoiietten vanaf f 3,50

m eet-j

Witte pantalons f 1 .25

Linnen costuums. . . . f 2.

—

Palmbeach "costuums f 3.

—

Colbert costuums .. f 2.90

„One Hour Cleaning Service"
PLEIN 2 - HAARLEM - TELEF. 16761

BESTELHUSS: JVSAGAZUW VAN STRANDARTi&ELEN

Eisenhardt Stationsplein 5 - Zandvoort X

RUDELSHEIMSTICHTING.
"VVc ontvingen kort voor het afdrukken van de Zand-

voortsche Courant de mcdedeeling. dat 13 Augustus
een bijzondere avond in Monopole wordt gegeven.

Een avond, die ten doel heeft steun te verzamelen voor
-de Rudclsheim Stichting.

Toezegging voor medewerking van beroemde krach-

ten voor deze weldadigheidsavond werd reeds van ver-

.schilldenc zijden gedaan.
Dat is dus een waarborg voor succes.

JEn dan, niet te vergeten, het goede doel.

AANRIJDING.
"Vrijdagavond had op het Kerkplein een aanrijding

plaats tusschen een wiclrijders en een voetganger.
Een dame werd tegen de grond geslingerd en be-

kwam ernstige hoofwonden.
Dr. Van Fraassen was spoedig b ijde hand en liet

<de gewonde per brancard naar het politie bureau ver-

voeren voor verdere behandeling om vervolgens naar
Ihuis getransporteerd te worden.

üGooprD

Gemengde
j p bus <netto ^ pond 62 ct.

Coöpjes per pond 25 ct

Haka-Drups :

in diverse smaken per ons 10 ct

gevuld per ons 12 ct

VLIEGERWEDSTRIJD COöP. „ALLER BELANG".
Jammer dat het de vorige week Zaterdagmiddag zulk

slecht weer voor de vliegers was. anders zou de wed-
strijd nog grootere belangstelling getrokken hebben.
Voor het aanvangsuur hadden reeds verschillende kin-

deren hun zelfgemaakte vlieger opgelaten en om half 3

stonden heel wat grootc \Iicgers in de lucht. Er waren
heele mooie exemplaren bij. De kinderen hadden er

over het algemeen \^el werk van gemaakt. Maar niet

allen kwamen tic lucht in! Door de regen en straffe

wind werden er jammer genoeg verscheidene stuk ge-

slagen.
Gelukkig werden allen door een fijne reep Ilaka-cho-

eoladc voor hun moeite beloond.
Ten slotte waren het 3 jongens en 2 meisjes die de

5 uitgeloofde prijzen in de wacht sleepten, omdat het
bekende coöperatieve merk ,.llaka" het beste op hun
vliegers in de lucht te lezen was.
Van deze vijf won Piet Hendriks een fraai bock als

eerste prijs. De prijswinners doen nu ook nog mee aan
de landelijke Haka-Vlicgerwcdstrijd en een hunner kan
ook daarvoor misschien nog tot de gelukkigen behooren
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Orgaan der Gemeente Zandvoort ~ OFFICIEELE BADCOURANT met JJadgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, ,per jaar 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

AD VERTENTIEN:
van 1—6 retjcls ƒ 1.85 elke regel meer / 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededcelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 153

ZANDVOORTSCHE SCHAAKCLUB.
We ontvingen het achtste nummer, dat uitgegeven

wordt als verecnigingsorgaan door de Zandvoortschc
Schaakclub.
Het nummer mag gezien worden en geeft een goede

indruk van het innerlijk leven van de Z.S.C.
Immers, hoc vollediger het orgaan, hoc meer nieuws

op het gebied van organisatie en wedstrijden, zoo te

krachtiger het vereenigingsleven.
En met het oog op het goedverzorgde maandb.'ad

zeggen we: De Z.S.C, toont zich sterk en is gezond
van innerlijke kracht.
Onder het vercenigingsnieuws wordt ook een groote

internationale wedstrijd aangekondigd, die op lo en lo

September in Groot B^huis zal wo ócn gehouden.
De eere groep, wuavndcr beroem te buitenlandsehc

spelers worden uitgenoodigd, zal vooral de belangstel-

ling trekken. Ook worden de groote figuren uit de Ne-
derlandsche schaakwereld verwacht.
Verheugend voor de Z.S.C, is het, dat er zoo groote

belangstelling voor deze wedstrijden bestaat.

Burgemeester Van Alphen schonk een legpenning
met inscriptie, het Gemeentebestuur een zilveren beker
Baron Von der Heydt, die altijd zoo bereidwillig is

zijn groote belangstelling voor het Zandvoortsche ver-

eenigingsleven te toonen gaf als prijs voor deze wed-
strijd een zeldzame schaal van brons uit China.
Verder kwam V.V.V. de prijzen voorraad versterken

met een zilveren beker en deden andere vereenigingen
en particulieren toezeggingen.
De wedstrijden zullen gespeeld worden onder leiding

van de Noord-Hollandsche Schaakbond.

VERHOOGDE STEUN.
De N.H.C, meldt: Van den Ambtenaar van het in-

stituut der Openbare Arbeidsbemiddeling vernamen
we, dat de op i Juli ingegane steunverlaging eenige wij-

zigingen heeft ondergaan voor de gemeente Zandvoort.
Deze verandering gat voor de werkloozen alhier eenige

verbetering. Zoo zijn de normen van de groepen zee-

visschers en varensgezellen wederom teruggebracht op
de bedragen van vóór 1 Juli, terwijl de overige groepen
een verhooging hebben ondergaan van 50 cent voor een
gezin en 10 cent per kind. Zaterdag j.1. zijn deze nieu-

we bedragen voor 't eerst uitbetaald. Aangezien nie-

mand van de werkloozen hier van af wist, was het voor
allen een meevallertje.

VOETBALWEDSTRIJD IN NOORDERBAD
De voetbalmatch, die Dinsdagavond in Noorderbad

gespeeld werd, tusschen het Elftal van Van Gend en
Loos en 'n elftal uit Badgasten bestaande, verloor eerst

genoemd elftal met een 9— 1 nederlaag.

De animo welke voor dit soort wedstrijden bestaat,

doet de directie van het Noorderbad overwegen, iedere

week een dergelijke wedstrijd te organiseeren.

De tijd der tegenstrijdigheden*

Onder dezen titel vonden wij in „de Vrijzinnig De-
mocraat" d.d. 21 Juli 1934 een artikel geschreven door
Mr. Dr. J. H. van Zanten, waarin zulke rake en juiste

opmerkingen gemaakt werden, dat wij het de moeite
waard vonden, er de belangrijkste gedeelten van over
te nemen, en ze ter kennis onzer lezers te brengen.
De schrijver begint met er aan te herinneren, hoc

Professor Polak eenige maanden geleden in de Econo-
misch Statistische Berichten heeft aangetoond, hoezeer
wij in dezen moeilijken tijd in tegenstellingen geraken,

die bijna niet te vermijden zijn, maar op den duur toch
zullen moeten verdwijnen. O.a. dat wij de kosten van
het levensonderhoud verhoogen, terwijl wij de loonen
en den steun verlagen; dat wij door de handhaving van
een stabiele munt waardevastheid verkrijgen van een
goed, dat niet in den handel is (het goud) en wat wel
in den handel is, een wisselende waarde heeft, enz.

Dan gaat de schrijver voort: Een van de moeilijkste

tegenstrijdigheden is wel, dat de openbare lichamen om
te kunnen bezuinigen steeds meer personeel moeten
ontslaan, daardoor het leger der werkloozen steeds

grooter maken en ten slotte een groot deel van het
loon toch moeten geven, maar van het werk, dat de
ontslagenen deden verstoken blijven, waartegenover

de laatsten een deel van hun loon behouden, zonder er

voor te werken, ja, zelfs er niet voor mogen werken, al

wilden zij dat nog zoo graag. Scherp vertoonde deze
zonderlinge toestand zich onlangs weer toen bleek, dat
het te Amsterdam door het sterk ontslag van personeel
der beplantingen niet meer mogelijk was, behoorlijk

voor de plantsoenen te zorgen, en 't geheel er onooge-
Iijk ging uitzien. Ongetwijfeld waren er velen der werk-
loos rondloopende op wachtgeld gestelde werklieden
der beplantingen, die graag het gras hadden gemaaid,
en ook onder de werkloozen zouden er zeker gevonden
zijn, ja, zelfs omwonenden der plantsoenen boden zich
gratis aan om het werk te verrichten.

Maar dat mocht niet! Voor gras maaien moet nu
eenmaal een vastgesteld loon van x gulden per week
worden betaald, en als men slechts x—y gulden betalen
kan, moet men eerder het werk niet laten uitvoeren,

het plantsoen laten bederven en de menschen in ledig-

heid laten' rondloopen, dan van het vastgestelde loon
afwijken.... tenzij men, als in het onderhavige geval
toch maar besluit x gulden te geven, al heeft men het

JUBILEUxM Z.V.V. ZANDVOORT.
Deze weck bestond Z.V.V. Zandvoort 15 jaar. Wij

hopen nader op dit feit terug te komen na afloop van
de seizoen-beslommeringen en tegelijk met de feeste-

lijke herdenking ervan, die uitgesteld is tot Sept.-Oct.

BAZAR BADHUIS ZEEDUIN.

Den 2en Augustus wordt er een bazar gehouden ten
bate van het Herstellingsoord Badhuis Zecduin.
Koopt allen een lot a /' 0.25 van de verloting, welke

gehouden wordt en waarvoor mooie prijzen beschik-
baar gesteld zijn.

PRIJSUITREIKING OP DE OPENBARE SCHOLEN
Wethouder Molenaar heeft Woensdagochtend op de

Openbare Lagere Scholen de prijzen en rapporten uit-

gereikt aan die leerlingen, die de Lagere Scholen gaan
verlaten.

VEILINGEN.

Woensdagmiddag 2 uur veilde Notaris de La Hayze
perceel Kostverlorenstraat 41. De heer W. Paap werd
kooper voor den prijs van ƒ 5500.—

.

Het eveneens geveilde perceel Kostverlorenstraat 47
door Notaris Slingenberg werd opgehouden voor ƒ 5500

BEZOEK VAN DE NED. BOND VAN PAARDEN-
SLAGERS.

Na afioop van de vegadering door de Ned. Bond van
Paardenslagers belegd en gehouden te Haarlem brach-
ten de deelnemers in enkele autobussen een bezoek
aan onze badplaats.

INTERNATIONALE BELASTING CARNETS
De B.B.N. (Bond van Bedrijfsautohouders- in Neder-

land) deelt ons mede, dat de Minister van Financiën
dezen bond gemachtigd heeft tot afgifte van internatio-
nale belastingcarnets.

„TYL UILENSPIEGEL" IN ZANDVOORT
Woensdagmiddag heeft de jeugd genoten van de

„Guitenstreken van Tyl Uilenspiegel". Het Schouw-
toonecl voor de, jeugd onder leiding van Mevr. De

Leeuw gaf deze openluchtvoorstelling op het terras van
het Zuiderbad, dat door het aanbrengen van enkele
decors hiervoor ingericht was.
Vooral de liedjes, die bij de zelfde opvoering verle-

den jaar in het Openlucht Theater lang niet onberispe-
lijk gezongen werden, klonken dit keer veel beter. Ook
de opvoering geschiedde vlotter en juister.

Mevr. De Leeuw en haar gezelschap zal zeker zelf

ook tevredener zijn dan vorig jaar.

eigenlijk niet.

Vroeger ging het anders: toen werkte de wet van
vraag en aanbod. Thans geldt de wet van het behoud
van de koopkracht. Thans heet het, dat, als het loon
wordt verlaagd, er minder kan worden gekocht, zoodat
de mogelijkheid van afzet der producten vermindert,
wat leidt tot afneming der productie en dus tot groo-
tere werkloosheid en daardoor tot nieuwe verminde-
ring der koopkracht enz. Daarom moet het loon op peil

blijven.

Is deze theorie nu juist? Laten wij ihaar aan een
voorbeeld toetsen, dat wel theoretisch is, maar de be-
teekenis der wet toch wel belicht.

Stel, dat in een land 100.000 werklieden werken voor
een loon van ƒ 30 per week en 50.000 werkloozen een
uitkeering krijgen van ƒ 20 per week, dan is er een
koopkracht van ƒ 4 millioen, waarvoor b.v. 1 millioen
dingen kunnen worden gekocht, die ƒ 4 per stuk kos-
ten. Gesteld nu, dat alle 150.000 werklieden te werk
konden worden gesteld op een loon van ƒ 25 per week,
dan wordt hun koopkracht ƒ 3V4 millioen, doch deze
behoeft volstrekt niet minder te zijn dan te voren, als

maar de prijs van het gekochte van ƒ 4 op ƒ 3.75 kan
worden gebracht, en dat is mogelijk, als de verminde-
ring van het loon met 1U der productiekosten met het
genoemde 1 U doet dalen, wat inderdaad het geval is,

indien het loon 37V_. u
/o van die productiekosten uit-

maakt, een geval dat volstrekt niet zeldzaam is. In de
voor eenigen tijd verschenen publicatie van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek over den invloed van
het arbeidsloon op den kostprijs der producten vinden
wij b.v. bij de fabrieksaardappelen een percentage van
39 °/o voor de loonen, timmerfabriek 32 0/ o, woningbouw
37 °/o,uitgcvcrij 33 °/o, wolspinnerij 32 °/o enz.

In vele gevallen, en vooral als men met geaccumu-
leerd loon rekening houdt, is het loonpercentage hoo-

ger dan het genoemde, en heeft een loonsverlaging dus
een grooteren invloed op den kostprijs en daardoor op
de koopkracht in ons voorbeeld.
Het gaat er dus alleen maar om, of het juist is, dat

vermindering van loon leiden kan tot vermindering van
werkloosheid en niet behoeft te leiden tot verminde-
ring van de gezamenlijke koopkracht.

Daarbij valt te onderscheiden tusschen de beschutte
en onbeschuttc bedrijven. Bij de exportbedrijven be-
staat zeker de mogelijkheid, dat een vermindering van
loon en daardoor een verlaging van productiekosten,
zooals wij die zooeven noemden, de mogelijkheid van

BEZOEK VAN DEN EX-KEIZER.

De Ex-kei/er met zijn echtgenoote en gevolg bracht
Woensdagmiddag enkele uren door bij Baron Von der
Ifevdt.

AANRIJDING.

Bij het oversteken van het Kerkplein werd een dame
door een wielrijder aangereden. Zij viel en bleet liggen
met een wond aan het hoofd. Dr. Van Traassen ver-
leende de eerste hulp. De dame werd daarna naar haar
woning vervoerd.

GROOT KIJKDUIN GEEFT KINDEREN ZONNE-
SCHIJN.

Op Zaterdag 4 Augustus a.s. wordt in deze gemeen-
te een huis-collectc gehouden ten bate van het Kinder-
huis Groot-Kijkduin.

Ieder Zandvoorter kent Groot-Kijkduin toch wel?
Dit Kinderhuis geeft een prettig tehuis aan meer dan

honderd kinderen. liet is goedgekeurd door en aange-
sloten bij den Armenraad te Amsterdam als philoso-
fische instelling.

Voor een huis met zooveel kinderen is zeer, zéér veel
noodig, en onze kas behoeft dan ook dringend verster-
king.

Daarom wekken -wij iedereen op, wie helpen wil en
kan, zich op te geven als collectant aan Groot-Kijk-
duin, Kostverlorenstraat 40.

Aanmelding kan ook telefonisch geschieden aan num-
mer 297.

Wie niet kan collectceren, houde zijn gave gereed.
Laten allen meehelpen, om de collecte schitterend te
doen slagen!

TENNIS TOURNOOI BERNADETTE

Schreven wc, dat wij verwachtten dat dit tournooi
sterk bezet zou zijn, thans, nu de meeste inschrijvin-
gen geboekt zijn, blijkt wel dat wij ons niet vergist heb-
ben. Behalve de meer plaatselijke beroemdheden heb-
ben zelfs verschillende buitenlandsche spelers hun
medespelen toegezegd, zoodat dit tournooi ongetwij-
feld een evenement zal worden voor onze badplaats.
Om teleurstellingen te voorkomen deelen wij voor de
laatste maal mede, dat de inschrijvingen voor de wed-
strijden, die zooals bekend, gehouden worden op Maan-
dag-, Dinsdag- en Woensdagavond) nog kunnen ge-
schieden tot uiterlijk Zondagavond aan de adressen
Brederodestraat 138, Hoogeweg 34 en aan Bernadette.
Voor andere belangstellenden kunnen wij mededee-

len, dat de entreeprijzen buitengewoon laag gesteld
zijn, zoodat dit voor niemand een bezwaar zai zijn om
deze veelbesproken wedstrijden van nabij te volgen.

grootere export, en dus van het aan het werk zetten
van meer werkloozen vergroot. En in beschutte bedrij-
ven is het mogelijk, dat bij lager loon eenerzij ds, werk
kan worden verricht, dat thans achterwege moet blij-

ven, (denk aan het plantsoenondcrhoud), anderzijds
de kosten van overheidsbemoeiingen lager en dus de
tarieven voor de bemoeiingen en daarmee, de kosten
van het leven verlaagd worden, wat ook weer aan de
gezamenlijke koopkracht ten goede komt.
Indien deze mogelijkheid bestaat — en zij is er zeker

in vele gevallen — vraagt men zich af, welk recht zij,

die nu eenmaal werken, hebben, om zichzelf op die
plaats te handhaven en de anderen tot werkloosheid te
doemen, of liever — want van den individueelcn ar-

beiders neemt men gaarne aan, dat hij alles doet om
te houden wat hij heeft — hoe vreemd is het, dat de
voorlichters en de leiders der werklieden, van wie men
mag verwachten, dat zij voor allen zullen zorgen, zich
maar blijven blind staren op het behoud van de be-
staande verdeeling van de algemeene koopkracht tus-

schen werkenden en werkloozen en voor een andere
verdceling geen oog hebben en daardoor ertoe mee-
merken, dat een aantal arbeiders sterk bevoorrecht
worden en de overigen in den steek worden gelaten.

Een tweede tegenstrijdigheid die besproken wordt,
is deze, dat steeds op maatregelen wordt gezonnen om
het leven op een lager niveau te brengen, waartoe in

de eerste plaats tot verlaging van loonen wordt gedre-
ven, maar dat daar tegenover steeds weer maatregelen
worden genomen, om het leven duurder te maken.
Weliswaar moet men, als men die maatregelen nader

beziet tot de conclusie komen, dat zij tot dusverre nog
niet in het onredelijke zijn gegaan, maar op den duur
zal dat toch niet gehandhaafd kunnen worden.
De maatregelen, die het leven duurder maken zijn

van tweeërlei aard: erisistoeslagcn, vooral aan den
landbouw, die in den vorm van accijzen op den consu-
ment drukken, en belastingen, als die op den omzet en
verhoogingen van invoerrechten die evenzeer geheel of

gedeeltelijk worden verhaald en die dus alle tot hoogc
prijzen leiden. Zij hebben ongetwijfeld veroorzaakt, dat
de daling der kosten van het levensonderhoud tot

staan is gekomen, ja zelfs weer in eenige stijging is.

veranderd.

(Wordt vervolgd.)
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PAKVELDSTRAAT 30aOverhemden. . , 20 et

Stijve Boorden , 7 et

3 Q P h Slappe BOOrden , 5 Ct
Gemangelde-, persopmaak

^
en geheel

aöun
Witte Jassen 25-35 et

opgemaakte waschu
Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten

DAT DOET DE DEUR TOE.
Do/ie revue van Meier 1 lamel komt 24 en 25 Augus-

tus in Monopole.
Als voorloopige aankondiging vermelden we dit en

ook noemen we enkele der beroemdheden, waaruit dit
gezelschap bestaat: Louisette, Kees Pruis, Sylvian
Poons, Taljand Tamova en het ballet onder leiding van
Alcv Ludowsky.

DE ROOY & Zn-
PEDICURES

ZftNDVOORT - ZEESTRAAT 37

VAKKUNDIGE behandeling van alle voetgebreken.

Ook aan huis te ontbieden. — Behandeling f I

AMSTERDAM : Daniëi WiJJinkplein 33 - Telef. 24397

MONOPOLE MENU.
Een vroolijk hart geeft een gulle hand en daarom

wordt alle zorg besteed aan het programma van de
Joodschc Feestavond, die Maandag 30 Juli in Mono-
pole wordt gegeven.
Het wordt een offeren voor een liefdadig doel, zoo

gemakkelijk gemaakt, het geschiedt zoo onmerkbaar,
dat men zich kan denken voor eigen amusement deze
wcldadigheidsavond mee te maken.
Deze Joodsche Feestavond geeft ook nog op andere

wijze een voorbeeld van goede organisatie.
Wat in ons land als koninginnen op de planken

heerscht, wie daar als heerschers in het coulissenrijk
bevelen, ze zullen op deze avond het goede doel met
al hun kunstenaarstalenten steunen.
Wc noemen: Stclla Secmer, Piet Holman, Ed. Kapper

Prof. Ben Ali Libi.

Woensdagavond 1 Augustus brengt Monopole een
extra verrassing, een Grand Fête de Mont Parnasse.
Dan brengen de zalen de sfeer van de vroolijke Fran-

sche luchtigheid, zooals in de Lichtstad deze zich con-
centreert in de bekende wijken, waar alleen het bonte
gewoel van de uitgaande wereld draait en schittert on-
der het frivole lokkende kunstlicht.
Na Josephine Baker zal nu Mistinqtiette het middel-

punt van dit dansfeest zijn. Verder worden er met deze
imitatie nog andere op 't programma geplaatst. We
noemen Bilbouquet en vooral de imitatie van Maurice
Chevalier, een wedstrijd voor het publiek.
Voor de dames zijn er extra verrassingen op deze

avond van lichte vroolijkheid. Een concours, waarin
het mooiste Costume d'Apache bekroond zal worden,
verkiezing van een Reine du Bal.
een voor het mcoistc costume en niet te vergeten de
Dan nog Donderdagavond in Monopole Cabaret-

avond van Het Tooverbal en nu, deze Zaterdagavond
vooral niet te verzuimen: Danswedstrijd om de K.L.M,
prijs.

(Adv.)

Henk Schuiienburg - 't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER
IS ALLEEN GROOTE KROCHT No. 13

Rijwielen, Onderdeden en ruime sorteering Banden.
1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING
Goedkoope prijzen, — Vlugge bediening,

lste klas vakmanswerk.
Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam en dat zegt
genoeg.

Wij verhuren Dames-, Heeren- en Kinder-
rijwielen en Autopeds

MAISON CASSEE
Banketbakkerij en Kokerij

Burg. Engelbertsstraat 50 h. Zeestr.

Levert reeds gedurende 22 jaar het
beste en nieuwste, op gebied van
Banketbakkerij en Kokerij.
Het reeds van vóór 1912 bestaan onzer
zaak, waarborgt U kwal. en bediening

BEZORGD OOK DINERS AAN HUIS
Telefoon 269 Telefoon 269

Dames en Heeren
GROOTE PRIJSVERLAGING

Flanellen Costuums f 19.50 Pantalons f 5.95
Costuums f 25.— . Wiet 2 Pantalons f 30.

—

Mantels vanaf f 20.

—

HEEFT U STOF! WIJ MAKEN
U PRIMA COSTUUM f 20 —

Laat ons Uw kleeding verzorgen. Repareeren

en Oppersen met ontvlekken f 1.

H, Luijte Jr., Dames- en Heerenkleermaker
21 PAKVELDSTRAAT 21

ISRAËL ARMBESTUUR - ZANDVOORT

Groot Weldadigheidsfeest
t.b.v. de armenkas der Ned. Isr. Gemeente

op Maandag 30 Juli a4S*

Van 's avonds 8 uur tot 3 uur 's nachts

in Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Medewerking van de navolgende artisten :

TRAINER
geeft Tennislessen
a f 1.50 per uur.

«ƒ* S. O tien
BREDERODESTR. 138

BURGERLIJKE STAND.
GEHUWD: .1. Otter en A. Kemp.
OVERLEDEN: S. C. G Stolte, geboren Groot, oud

64 jaren; N. Koning, weduwe van K. van der Mijc, oud
84 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN:

M. Goldbaum van Amsterdam, v. Speykstraat 24.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van ló Juli tot en met 21 Juli werden

53 Kuip- en 333 Douchebaden genomen.

VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN OP
WORDT OOK GE

VISCHHAL

T. MOLENAAR
HALTESTRAAT 51

3-5-3
BAKKEN

TENTOONSTELLING IN HET BUITENVERBLIJF
te Zandvoort.

Teekeningen van Albert Funke Küpper en Jo Spier.

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het
complex zomerhuisjes van de Stichting „Het Buiten-

verblijf' achter de Brcderodestraat bij „De Uitkijk"

te Zandvoort. wordt een tentoonstelling gehouden van
teekeningen van Albert Funke Küpper en Jo Spier.

Deze tentoonstelling wordt Zaterdagmiddag a.s. te

half zes geopend door Burgemeester Van Alphen.
De netto opbrengst der toegangskaarten, welke ƒ 0.25

kosten, is voor het Plaatselijk Crisis Comité, evenals
20 "/o van den eventueelen verkoopsprijs van teekenin-

gen.
De tentoonstelling is, tot einde Augustus, dagelijks

geopend van 14.30— 17.30 uur.

Is het nog noodig, tot een bezoek aan te moedigen?
Men kent het werk van deze voortreffelijke Kunste-

naars, wier tentoonstellingen, o.m. in Amsterdam, Rot-
terdam en 's Gravenhage, veel succes hebben gehad.
En bovendien: men dient een goed doel, want de kas
van het Crisis Comité stroomt nog niet over.

A.V.R.O. UITZENDING — FOX-SONGS.
Op Maandag 30 Juli, van 16,30—17.30 uur zal de heer

Max Tax voor de A.V.R.Q.-microfoon een bespreking
houden over de komende Fox producties, waarbij te-

vens een reeks fragmenten ten gehoore zal worden ge-

bracht uit die nieuwste musicals, t.w. Scandals, Lilian

Harvey's Ik ben Susanne, Hoe komen we bij de film?

en de Erich Pommer-productie On a volé un homme.

CONCOURS D' ELEGANCE.
Het Zondagmiddag in het Noorderbad gehouden

Concours d' Elegance stond in het middelpunt der be-

langstelling.
In de eerste plaats van de dames, die allen een

kansje waagde er met de prijs van door te gaan.

En die prijs was geen kleinigheid, want een bon ter

waarde van ƒ 50.
—

' vertegenwoordigde de hoofdprijs.

Het publiek fungeerde als jury en naar het spreek-

woord „zoo.veel hoofden zooveel zinnen", waren de
meeningen zeer verdeeld, want dit concours telde een
groot aantal bezoekers.
De directie van Noorderbad zal dan ook a.s. Zondag

de uitslag der wedstrijd bekend maken.
De beschikbaar gestelde prijzen hebben samen een

waarde van /' 115.— en loopen uiteen van ƒ 5.— tot

ƒ 50.—.

Piet Holman - Conferencier

Stella Seemer
Voordrachtkunstenares

Prof- Ben AH-Libi
Humoritisch goochelaar

Ed* Kapper De Koning der Moppentappers

m
m
m
m
m
m
m

•
m
m
m
m
m
m

Voorts optreden van de Artisten uit het
gevarieerd MONOPOLE programma.

Extra attractie v. Nachtfeest
bestaande uit een keur der artisten van
het Casino te Zandvoort, welwillend af-

gestaan door Directie: A. TUSCH1NSKI

Max van Kleef, Silver Stars
Gedurende het Dansen tal van verrassin-
gen w.o. verschillende kunstvoorwerpen.

Entreeprijs f 0.75 alle rechten inbegrepen*

M Sr met en zonder ingebouwde Steunzolen*

i Schoenenmagazijn ALPH. SPRENGERS
IS Groote Krocht 8 (tegenover het Gemeentehuis) - Telefoon 6

1
I*

m

Br is maar EEN ADRES op
Zandvoort voor Aardappelen

Van Deursen's Aardappelhande
KERKPLEIN 8b. ZANDVOORT TELEFOON 7
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GEWELDIG!!!
Demonstratie
met de

D 1 NS DAG 31 JULS a.s. des avonds
van 8—9.30 uur op de Tennisbanen
van GARAGE RlNKO.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Post - Telegraaf enTelefoonkantoor
Het Postkantoor is opengesteld voor:

Werkdagen:
a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, omzctzegels
en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakketpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

c. Postwissel-dienst - Quitantie-dienst - Postcheque
& Giro-dienst - Rijksverzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.30.

(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—-14 (Zater-
dags niet).

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend (dag en
nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.
Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van

9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetee-
kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15.

DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDING
IN HET

Koopjeshuis
Matzijden Blouses 129 et

Nog een kleine voorraad Matzijden Dames-
kou sen 69 et

SPOT
Matzijden Onderjurken 98 et

bijpassende Dlrectoir 69 et

Reuze koopjes in Wollen Strandbroeken en
Badpakken.

Kerkstraat 32 - Naast Albert Heijn

Profêie&g* wan eSe&e

3 pond Schouder Carbonade . . .

.

ƒ 1.

—

4 pond Doorregen Spcklappcn .

.

„ 1.

—

'/» pond fijn gebr. Kall'sgchakt .

.

„ 0.30

Uitsluitend a contant.

Aiies fe km&ïiteat



Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

TflNDA RTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ;

pijnloos

trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10—'11% uur
Dinsdagavond van 7)4, — 8% uur
Woensdag tusschen 4—'5 uur
Donderdagavond van 7%—8K uur
Zaterdag tusschen 10-— 11% uur
Zaterdagmiddag van 2— 4 uur

WAT SLECHTS IN ZANDVOORT MOGELIJK IS !

Zandvoort's J loogseizoen is in vollen gang; de tweede
helft van Juli- gepasseerd. . het zgn. „hoogseizoen" aan-
gevangen.

Het strand is weer een bonte wemeling van tenten
en tentjes., ontelbare strandstoelen staan daar in

vroolijke wanorde door elkander. . hcl-gcklcurde vlag-

gen wapperen fleurig in den Irisschcn zeewind. .

Een vliegtuig zoemt laag over de hoofden der duizen-
den op het strand.. Ze kijken ernaar, de badgasten
verheffen zich een oogenblik van hun zetels om het
toestel na te oogen, tot het verdwenen is uit hun ge-

zichtskring! Dan nemen ze hun lectuur weer op met
een lichten zucht.
Zoo heerlijk ook., die blauwe lucht, de zee., dat

strand en dan zoo'n vliegtochtje!
Ach, 't moest niet zoo duur zijn. . nou, ja, goed, 't is

niet duur. maar toch. . voor hèn. . en dan in dezen tijd!

Tè duur in elk geval!
En ze lezen verder, terwijl in hun hart het verlangen

blijft..

Natuurlijk zijn zij pas gekomen, déze badgasten, an-

ders zouden ze weten — zoo goed als nagenoeg ieder
in Zandvoort dat al weet — op welke wijze ze zichzelf

op zoo'n heerlijk vliegtochtje kunnen tracteeren, zon-
der dat het hun iets hoeft te kosten.
Néé. .?? zegt de badgast ongeloovig.
Ja! zeggen wij spontaan — wij bieden het U aan!
Zoo maar, . gratis?
Volkomen gratis!

En moet ik daar dan niets voor doen?
Wij lachen even om de achterdocht in de stem van

den badgast.
Natuurlijk moet U daar wèl iets voor doen! Houdt

U van dansen?
Ik doe niet liever!

Van een prettige, gezellige omgeving . . een ;ruime
dansvloer., een aangename atmosfeer., goed cabaret...

een prima band., een..
Ik zoek er jaren naar!
Een beschaafd-intieme sfeer. . een uitstekende con-

sumptie?
Ja, ja,. . alles! Maar waar. . waar kan ik. .?

Monopole, mijnheer!
Monopole?
Monopole! Stationsplein! Dè dancing van Zandvoort

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

gHBBBMBWggBBSBB mm*—»

Hollandia-Bioscoop
~~

Dir. Gebr. Koper - Stationspi.Tel. 458

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TEEEFOON 465
TE HUUR»
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN

Zaterdag 28 Juli t.m. Donderdag 2 Aug,
Aanvang 8.15 uur. Aanvang 8.15 uur

Rena+e Muller
HermarwThimi9

(

Plaatsbespreking en plaatskaarten
voor alle voorstellingen in sigaren-
magazijn Eisenhardt, Stationsplein.

tm

A RKI EZ E
Bestelhuis: K ER RE MANS, Groote Krocht 11
Fabriek: WILLEMSEN, Kerkstraat 2, Haarlem

Telefoon 15957.

Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
rjebied. Inlichtingen kosteloos.

. .hèt publiek. . je stemming!
Ja, maar. . die vliegtochten?
Worden U aangeboden door ons, wanneer U een-

prijs haalt bij onze danswedstrijden op Zaterdag en
Zondag! Danst U goed?

Vrij goed, ja!

Dan hebt Ü zeer veel kans! Maar ook als U géén.
prijs haalt, zult U geen spijt hebben! Zooals ik zei:

prettige omgeving., ruime dansvloer., eerstc-klas ca-
baret, steeds wisselend.

.

Maar natuurlijk kom ik! U kunt een tafel voor me
reserveeren., zes personen!
Dank U!
De badgast verdwijnt en. . ontvangt dienzelfdeix

avond als tiende bezoeker het zilveren K.L.M.-speldje,
door de Monopole-dircctie uitgereikt.
Dat is er één. . zoo zijn er véle!
Badgasten en. . voorbeelden!
Voorbeelden van de groote populariteit welke Mono-

pole geniet ook buiten Zandvoort en ook daarvan zal

ik er één noemen.

.

Stuiversblad.. Amusantje. . Haagsche Post.

.

Ik zit in den trein, die stilstaat onder de overkapping
van een station, ergens in het Zuiden van ons land.

Hallo, Ako! Geef maar. . — ik denk aan den langen:

reis, dien ik nog voor den boeg heb — geef maar een
Cinema en 't Stuiversblad!
Achteloos sla ik het laatste open als de trein zich irt

beweging zet, en m'n oog valt op een nieuwe rubriek.

.

een speciale zomerrubriek. Seizoen-conducteur op de
lijn Amsterdam-Zandvoort!
Het is van denzelfden auteur, die ons het vorig jaar

heeft doen genieten van z'n wederwaardigheden als

strandmuzikant.
Geboeid begin ik te lezen, tót ik kom aan een ge-

sprek tusschen twee leutige bakvischjes, waarin Mo-
nopole.. de Mendelssohn-concerten. . èn de gratis

K.L.M.-vluchten worden gereleveerd..
Ziedaar de populariteit ervan!

En waar men, tot in algemeene tijdschriften daarover
schrijft, mogen zij die in Zandvoorl logeeren, toch ze-

ker niet nalaten zich persoonlijk te overtuigen van dat-

gene, waar buitenstaanders den mond van vol hebben!
Dus Zaterdag en Zondag.. Uw week-end in Mo-
nopole!!

(Adv.)

t
t

i

t

GEOPEND
und-, Kalis- en Varkensslagerij H. G. v. Riessen

«Jan Sn ijerplein 11 Jan Snijerplein 11

Onze Reclame is prima Vleesch tegen de laagst mogelijken prijs. Uitsluitend 't beste.

Ie KWALITEIT RUNDVLEESCH
per pond

Rosbief 55—60 et

Ribstuk 55 et
Lende 60 et
Biefstuk 70 et
Baklappen 60 et
Rollade 55—60 et
Haas 80 et
Punt . . . . 60 et
Staartstuk 60 et

per pond

Borst 45 et

Riblappen 50 et

Magere lappen . . . . 45—50 et

Doorregen lappen . . 35—40 et

Poulet
Gehakt
Vleeschbeen
Ossepooten
Ossevet

45 et

30 et

20 et

15 et

35 et

Ie KWALITEIT VET KALFSVLEESCH
per pond

Cotelette 40—45 et
Lappen
Fricando
Filet .

.

Oesters
Vinken
Biefstuk

45_50 et
. . 60 et
. . 60 et
. . 80 et
. . 80 et
. . 80 et

per pond
Borst 45 et

Nierstuk 60 et

Rollade 55—60 et

Poulet 45 et

Gehakt 40 et

Kalfsvet 40 et

Kalfspooten . . .... - 15 et

554-

VOOR RECLAME:

Ie KWALITEIT VARKENSVLEESCH
per pond per pond

Doorregen lappen . . .

.

22 et

Vette lappen 15 et

Gehakt 30 et

Vet Spek 25 et

Mager Spek 30 et

Reuzel 23 et

Haas carbonade . . .

.

50 et

Dik Hollandsen Vet •

Harde Reuzel
2 pd* Rund- en Varkensgehakt
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Zandvoortsche Courant Tweede Blad

HOLLANDIA-BIOSCOOP
i^i

O

i$/fëM

Tel. 458 - Dir.Gebr. Koper - Stationspi.

Zaterdag 28 Juli tot en met
Donderdag 2 Aug* - 8*15 uur

7 DAGEN 7 DAGEN.
7 Opvoeringen van de grootste
Amusementsfilm ooit vervaar-
digd ! !

met Renate Muller
en Hermann Thimig
Een meesterwerk van den regis-

seur REINHOLD SCHUNZEL
wiens fijnzinnige hand een ope-
rette schiep, zóó flonkerend, zóó
•wervelend, zóó overschuimend
van esprit en pikanterie, dat men
het besef van tijd en plaats vol-
komen verliest en slechts de sen-
satie heeft een wonder doorleefd
te hebben.

De heerlijkste amusementsfilm
ooit vervaardigd.

Verder een'? buitengewoon" verzorgd
bijprogramma.

Toegang voor iederen leeftijd.

Entree: Parket ƒ 0.40; Parterre
ƒ 0.65, Stalles en Balcon ƒ 0.90;

Loge ƒ 1.10; Boxloge ƒ 1.35, plus

belasting.

ATTENTIE! ATTENTIE!
lederen middag bij slecht weer

Groote Familie-
en Kindermatinée

met opvoering van speciaal daar-
voor geschikte programma's.
Boeiende en amusante filmwer-

ken — VOOR DE JEUGD. —
Bezoekt met uw kinderen onze
Matinée's. Eenige uren van vroo-
lijkheid. Steeds opvoering van 'n

nieuw programma.

Plaatsbespreking en plaatskaar-

ten voor alle voorstellingen in si-

garenmagazijn Eisenhardt, Sta-

tionsplein.

VERWACHT:

DE BEWAARSCHOOL

Zaterdag 28 Juli 1934

BLOEMPJESDAG „VROUWENHULP"
De opbrengst van den bloempjesdag op 22 Juli be-

draagt /' 129, 38. Dit bedrag is cirea ,/ 70. lager dan de
collecte voor kraamverpleging, doch deze mindere op-
brengst is zeker niet te wijten aan de verkoopsters en
verkoopers, want zij hebben hun uiterste best gedaan
en met loHelijken ijver gewerkt. J iet bestuur is dank-
baar dat zoovelen spontaan hun medewerking aanbo-
den. Er waren echter andere hictorcn die tegenwerk-
ten, namelijk het minder mooie weder, waardoor er
met zooveel bezoekers in Zandvoort waren en het teit,

dat er den dag tevoren elders bloempjesdagen gehou-
den waren, liet publiek toont zieh min ot meer atkee-
rig van den herhaalden aanslag op zijn beurs en toch
/ijn de bloemp jesdagen en de verkoop \an inaamleli]k-
sche bonnen de eenige wij/en waarop \\ ij on/e inkoms-
ten kunnen versterken, opdat wij de dikwifls /»o hoog-
noodige hulp kunnen blijven \crleencn. Wij danken
allen, zoowel ge-sers als helpsters en indien men ons
Comité regelmatig wil steunen met maandelijksehe bij-

dragen, ook al ziin ze nog zoo groot ot nog /oo klem,
dan komen onze U bekende bestuursleden gaarne eens
per maand een bon ten verkoop aanbieden. I let adies
van onze penningmeesteresse is Mevr. B. Me\er-Otten
Kostverlorenstraat 82, Zandvoort.

EEN OUD-IiOLLANDSCH VERMAAK.
Kermis.... die komt maar eens in 't jaar, zoo klonk

het in vroeger dagen. Maar zoo langzamerhand yim de
kermissen uitgestorven. Wat niet is kunnen verdwij-
nen, dat is het oud-hollandsche vermaak van de draai-
molen. Bij gelegenheid van volksspelen, vooral kinder-
feesten op daarvoor bestemde terreinen is altijd in de
eerste plaats „de draaimolen". In groote uitspanningen
en speeltuinen door geheel ons land, waar wordt het
eerst onze aandacht op gevestigd, de Draaimolen, hoe
primitief soms, een enkele ronde vloer met 'n hek er
om, wat zitbankjes,.... maar 't heet een draaimolen.
Het gemeentebestuur van Zandvoort hceit dan ook

goed gezien, dat er voor de draaimolen voor enkele
weken in 't seizoen plaats is.

Voor het vierde jaar echter elkaar is thans aan den
heer Van Leeuwen weder toestemming verleend zijn

mooie draaimolen te plaatsen op het terrein Heeren-
straat bij de electrischc tram en wel van 28 Juli tot

12 Augustus.
Dit jaar blijft het echter niet alleen bij de draaimolen

Als extra attractie kan jong en oud genieten van een
Venetiaansche Gondeltocht, met fantastische verlich-

ting en gezellige muziek.
Daar van Leeuwen's draaimolen geen onbekende is

voor onze badplaats, kunnen we er van overtuigd zijn,

dat door alle kinderen een of meer ritjes gemaakt zul-

len worden, en dat zij zich best zullen amuseeren, ter-

wijl vader en moeder er naar kijken en., terugdenken
aan vroeger.

VAN DER PLUYM-FONDS.
Thans wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat

het Comité voor bovengenoemd fonds definitief als

volgt is samengesteld:
K.N.M.V. Mr. J. G. A. van Geldrop Meddens; Het

Motorrijwiel en de Populaire Auto J. Koolhaas Revers;
De Autokampioen Ir. H. Zoetelief Norman; De Motor-
rijder A. Nagtegaal; De Maandagmorgen H. de Man;
De Maandagachtend J. Grijseels; Dagbladpers H. A.
Meerum Terwogt; A. P. C. W. Koning; Shell P. J. Nor-
tier; Texaco M. Voerman; Vacuüm Oil Cy L. Spijk-

man; Husquarna W. Kaptein; Auburn-import J. Eggel-

mever; Motorhandel J. Moos; Motorhandel P. van
Wijngaarden; Motorhandel E. F. Eriksson. België Mr.
P. "H. Lanberts Hurrelbrinck; T.T. Orbanisatie-Com-
missie Mr. J. Linthorst Homan; Ned. Motorrenners-
bond J. Westerop; Oorspronkelijk Huldigingscomïté
C. Borsten, W. Breeman en H. Zuurbier.

Inschrijfformulieren en inlichtingen worden door het

secretariaat der Kon. Ned. Motorwielrijders Vereeni-

ging, 2e v.d. Boschstraat 38, den Haag, gaarne aan de
aanvragers verstrekt.
Gelden kunnen rechtstreeks aan het K.N.M.V.-secre-

tariaat worden toegezonden, gironummer 39196, onder
vermelding „Van der Pluymfonds".

NATIONALE SCHAAKWEDSTRIJD.
Naar wij vernemen zullen aan de Nat. Schaakwedstrijd

welke op 15 en 16 September e.k. in het Groot Badhuis
gehouden wordt o.a. deelnemen de hoeren: Fclderhof,

Koltanawski, Landau, Lilienthal, Muhring en Panne-

koek.
Burgemeester Van Alphen heeft een zilveren plaquet

aangeboden, Baron Von der Hcydt een Chincesche
coup, de V.V.V. Zandvoort een zilveren beker.

Het Gemeentebestuur stelde reeds een zilveren be-

ker ter beschikking.
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BEZOEKT MET UW KINDEREN

Van Leeuwen's bekende attracties

!

STANDPLAATS TE ZANDVOORT van 28 Juli

tot en met 12 Aug. 1934 terrein Heerenstraat

(naast eindpunt tram). Dagelijks geopend van
2—10 uur n.m.

ELECTRISCHE DRAAIMOLEN
EN ALS EXTRA ATTRACTIE

Venetiaansche Gondeltocht*'
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Fantastische verlichting. Prettige muziek.

— Amusant voor jong en oud. —
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m Goedkoope rittenboekjes verkrijgbaar, geldig in beide inrichtingen, m
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SAMBO Etf JOCEO J
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EN wAP,_______________==—___—————— door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Geeft acht! O wee daar komen
De dapp're dienders in galop!
Ze klimmen over alle nokken
En tegen dag en goten óp;
Met hun revolvers mikken zij

Op Sam en Jocko allebei!

Picf-paf-poef-pang! O wee, ze schieten
Precies elkanders helm in puin!
De kogels schampen op hun schedels,
De haren stuiven van hun kruin!
Maar Kees de Neus en Janus Duit
Die gooien gauw hun lasso uit.



Badgastenlijst der Officiëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

HOTEL BEAU SITE.

Hendriks, P. II. A'dam 3
Timmermans, H. P. A'dam 4
A. J. I lendrix, A'dam 2
mevr. I Iouwink, A'dam 1

dames Asscher, A'dam 2
W. Strauss, A'dam 1

fam. Schaap, A'dam 3

F. v. Amerongen, A'dam 4
A. Isay, A'dam 4
D. Lioni, A'dam 2
S. Pain, A'dam 3
J. B. Gersons, A'dam 3
L. D. v. Kar, A'dam 3
Br v. Thijn, A'dam 1

Dunlop, A'dam 4
Em. Bartcls, A'dam 3
R. B. Lewis A'dam 1

Th. Mayer, Vcnlo 1

G, de Boer , A'dam 1

J. H. Kok, Hilversum 2
.T. Janse, Bussum 2

A. Lainc, Baycu\ 2

A. Bordelcbcn, Berlin 2
Jac. Mot, A'dam 4
H. Kaminskv, Berlin 2
Mevr. .1. Cr. Dekker, Hengelo 3
W". Dubotcr, Schiebroek 3

J. Neumeier, N.-Amstel 3

PENSION BEAU SEJOUR

fam. Kramer, A'dam
fam. N'anning A'dam
fam. Sneltcn, A'dam
fam. Tollenaar, Utrecht
fam. Schaping, Almelo
fam. Sprcnger, A'dam
fam. Scherder, A'dam
dames Jansen, Almelo
tam. Havcrkcts, Almelo
tam. Mens, A'dam —

•

. r----F"

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

fam. Bienfait Aerdenhout
Pietersc tam. A'dam
Mclchers, tam. A'dam

PENSION BODAMER.

«^m*""*»""

Frau Eichlcr, Erfurt (Thur)
tam. Meijer. A'dam
fam. de Jonge A'dam
fam. Eggerding. A'dam
mevr. 1 lertel, A'dam
tam. v.d. Stroom, Utrecht
tam Rudclshcim, A'dam
tam. Verbrugge. A'dam
tam. Minnaurt, Bilthovcn
fam. Sehehvald, Engeland
dames Praag, A'dam
tam. Fn/ink. Deventer
dames de \\ aal, Arnhem
1 leeren JaiT-cn. Dc\ enter

PENSION BORGSTIJN
dames \,d. \"ijgh, A'dam
fam. Pieterse, A'dam
tam. v. Dorth, A'dam

PENSION BüCKMANN
dames Out A'dam
mevr. v. Bloemen. A'dam
Lconard, Brussel
fam. Sijring, Berlijn
mevr. Sch/ivcr. A'dam
dames de Jonge, A'dam
mevr. de Leeuw, Blaricum
H. Zeggeld, Enschede

PENSION BELLA-STELLA
fam. Trouw, Amsterdam
fam. J. Roclfs
fam. H. van Es, Heemstede
Brn. A. Ascel de Winterstein
fam. H. Duveen
tam. Nicolai

CARLTON HOTEL.
fam. Delmont, Hamburg
fam. Michalis, A'dam
fam. Frank, A'dam.
fam. Weyl, Dusseldorf
fam. Rcinuis Hamburg
Mr. Maij, A'dam
Mr. v. Ansum, A'dam
Mr. B. Beckers
dames Hinze Berlin
Mr. Sperling, Amsterdam
fam. Elias, A'dam
Mr. Salomons, A'dam
fam. Habenicht, A'dam
fam. Leibrccht, A'dam
fam. Riehwin, A'dam
fam. de Vries, A'dam
fam. Dr. Cohen, A'dam
fam. Lissauer A'dam
fam. Gumpertz
dames Janoorhi
fam. Richter A'dam
fam. Schuiler A'dam

PENSION CHARMA

mevr. v.d. Willigen Java
Bakker, A'dam
NfiehoH', A'dam
frau Dr. Krohm. Berlin
Vlc^sinö. A dam
Quntu, A'dam
Sturm, A'dam
Tonsema, A'dam
J. v. Buren, A'dam
A. v. Schupp, A'dam

HOTEL DEIJERS

"-.^^.^^-"^C? w^

tam. Levy, A'dam
trau S. Ettingcr, Berlin

A. M. v.d. Berg, Almelo
G. Rhcc, A'dam
H. Rhcc, Almelo
fam. S. Vrcvra, A'dam
tam. E. Fiseher, Zares
Engelsman, Nijmegen
v.d. Wal, A'dam
Vreyer, A'dam
tam. Schoften, Vclp
mevr. Daniels, A'dam
tam. Tussenbroek. A'dam
tam. Westdorp, Utrecht
Mr. Fles, A'dam
tam. de Leeuw, A'dam
fam. Demayere, Amerika
Mr. B. Bcumcr, Brussel

PENSION DOLLY & EVELINE
Mevr. .1. van Schagen, A'dam 1

fam. C. O. Baas, Adam 3
Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

Mej. E. v.d. Broekc, Adam 1

Fraul. E. Riedel, Drcsdcn 1

mevr. L. A. Diehl A'dam 1

fam. W. II. Vermeer Hilversum 3
fraul. M. von Bassc, Drcsden 1

mevr. de Leeuw, Bussum 1

tam. F. de Waal, A'dam 3

tam. W. Goldcnhcrg, Berlin
E. Nissclowitsch, Berlin

PENSION DIJKHOFFZ
fam. Rieder A'dam 4
fam. Rijsdijk 3
fam. v. Keulen, Hilversum 3
frl. Trcudenthal, Scheveningcn 1

dames Sousan, H'lem 4

fam. Weisenbroek, A'dam 3
fam. Veldkamp, A'dam 6
fam. Kien, A'dam 2
jongen. Rieder, A'dam 1

tam. Nijkamp, Zutfen 2

PENSION FAVAUGE
mej. L. Asscher A'dam
mej. Dessau, A'dam
fam. J. Hartog, A'dam
fam. Bolle, A'dam
fam. Gosschalk, A'dam
fam. Souza, Antwerpen
fam. Lissauer, A'dam
fam. de Jong
mevr. Gosschalk
Mej. Broekman

PENSION FREDERICA
Sejcé, A'dam
Capelle, A'dam
dames Elsaker, A'dam
Mej. Rijkhoff, Adam
fam. Beer, Berlijn
dames Friedlaendcr, Berlijn
fam. Fikke, A'dam
dames Baat Doelman, A'dam

PENSION FABER
Smit, A'dam
Ranclcrhort, A'dam
Gerritsen, R'dam

GRAND HOTEL

Sondhelm, fam. A'dam 3
mej. Orlow, Vera, A'dam 1

fam. Blatt, A'dam 2
fam. Veltman, A'dam 6
mrs. Hees, California -1

mej. Lisa Rau, A'dam 1

\.d. Laan, A'dam 1

fam. S. Salomon 7
fam. v. Buuren, A'dam 3
Klaus mann , A'dam 1

tam. Albcrt Locwc, A'dam 2
Dr. Neuberg, A'dam 1

v.d. Laan, A'dam 1

Heinz Rcizenstein, Bruxellcs 1

Dr. Franz Marx, Wiesbaden 1

fam. M. F. C. Tcsseling 3
tam. Asscher, Paris 5
mevr. Sillevis—Smit, Utrecht 2
Mr. A. Spakier, A'dam 1

mevr. M. Gutzeit, Berlin 1

Dr. L. Heijermans, A'dam 2
T. E. B. Wolft", Bussum 2
mad. Rennéc Schultz—Bielefeld,

Berlin 1

Klaus Mann, A'dam 1

HOTEL GROOT BADHUIS

Bank, II. Duitschland
Blitz, Duitschland
Block fam. A'dam
Covers, J. Leeuwarden
Cremcrs, C. Groningen
Covers, G. Zwolle
Covers, W. Nijmegen
Dam, J. v., Enschedé
Groenendijk tam. Groningen
Flars, S. Enschedé
Hoogcrwerf F. A'dam
Jansen, M. Schijndel
Joscphi A. L. Breda
Jansen, J. Stem
Kuipers L. Haag
Krijn A. A'dam
Kuijt. J. P. M. Munchcn
Katz, A'dam
Kuhlman, C. Enschedé
Koster, A. Utrecht
Mainz, D.
Möhlcn, M. J. v.d. R'dam
Smale, J. A. Engeland
Smith, B. Engeland
Tuzec, J. O. Pekcla
Verhoeven, J. .1. Avchorn

Am&Ê&ur FotogB*af®n¥¥I
INDIEN U PRS.JS STELT OP

E®b*&é® Kim®
afwerking van Uw opnamen en
toch liefst niet teveel betaald,
dan naar

GROOTE KROCHT 30 en STRANDWEG 20
Depots bij Sigarenmag. v.d. WERFF, Gr. Krocht 3
en Drogisterij Fa. Wed. van Ingen Zeestraat 34.

AFDRUKKEN e/9 f 0.06 en 65/n f 0.07
Films 's morgens voor 9 u. gebracht, 's avonds 8 u, gereed

Bij f 5.— aan Cassabons een opge-
plakte vergrooting is/24 CADEAU.

ROLFiLMS R/9 8 opnamen vanaf ™f 0.45

Willetz, M. Hilversum
Waijers, H . A'dam
Mevr. D. Ncville— Willing
Bcmmelen, D. ten Utrecht
Bont, H. de, A'dam
Bccher, L. Antwerpen
Coesel, G. A'dam
Cohnreich, C. D.
David, A. D.
Dels, C. L. Laren
Ellison, P. Engeland
Graef, R. A'dam
Iiohner, P. D.
Harmonik, D.
Herzbacher, P. D.
Haas, M. de A'dam
Harrcnstein, A'dam
Jurgens, R. Roermond
Koster, Schröder, B. Ensch.
Numan, A. A'dam
Pauw, A. E. A'dam
Slot, C. A. A'dam.
Spyer, S. A'dam
Smit. A. A'dam
Tobias, Th. A'dam
Vries, D. de A'dam
Werncr, B. A'dam
Zwager, H. Bloemendaal

HOTEL GARNI

fam. Korsten, A'dam
Mej. Kain, Bussum
fam. Schmidt, A'dam
fam. Kohlbergen Weesp
mevr. Dijkstra
mevr. Roelofs

HOTEL - PENSION „IDA".
Walter Epstein
mevr. Wolf
fam. v. Spaak
fam. Marten
fam. Zantwijk
fam. De Wit,
fam. Korting
fam. Zeehandelaar
fraulein Ha u fier

mevr. v.d. Bussche—Anholt
mevr. Polak—Kaan
A. Witteboom

fam. Dr. Stallcr, A'dam
mevr. Scholz, A'dam
mevr. Dr. Kremer, A'dam
mevr. Stcynbcrg, A'dam
mej. Marks, Oldenburg

PENSION MARIE.
fam. J. Ryaman, A'dam
A. Roè'1, Nijmegen

HOTEL L'OCEAN.
fam. Griffin, Cologne U.S.A. 6

T. Weller, Berlin
G. Otto, Berlin
J. L. Rooswinkel, A'dam
C. Rooswinkel—Koopmes, A'dam
G. Koopmes, A'dam
H. A. Preutnitz, A'dam

PENSION PAULA.
fam. v.d. "Wiel, Utrecht
fam. W. T. Bijlsma
fam. W. F. Wezel
fam. Rotholz
Baurké, Ovcrveen
Sivens, Bussum
fam. Baarda, Utrecht

fam. de Boer, A'dam
fam. Scholtz, A'dam

PENSION PRETORIA
Moer, A'dam
Sink, A'dam
mevr. Joossen, A'dam
J. Metz, A'dam
C. Smorenburg, A'dam
H. Gerardus, A'dam
C. Kushaans, A'dam
,T. Herman, A'dam
H. Marlusse, Utrecht

HOTEL „SEINPOST"
fam. S. Konijn, Berlin 7
fam. v.d.Vuurst de Vries A'dam2
R. Ncuman, A'dam 1

R. Poikki, Berlin 2
W. Ludnowski, A'dam 3
G. Hirsch, A'dam 2
S. Frank, A'dam 1

fam. Stemp el, A'dam 3

A. Amicl Clermont Fcrnand
J. C. Post, A'dam 2

M. Eberherdi, A'dam 1

fam. Harcnberg, Zutfen 4
E. Jacoby, Dusseldorf 2

K. Heymann, Dusseldorf 2
Frl. Stern, Frankfort 1

HOTEL STEIN.
E. Sennema, Groningen 2

F. G. H. Mcnöcl 1

B. W. Tecuwesen, Berlin 3

MONOPOLE Stationspi. - Zandvoort

ing bij Uitnemendheid
PENSION INTERLAKE

Hamming Kramer, A'dam
A. Teuns, A'dam
fam. Harten, A'dam
Teunsi, A'dam
Brouwer, A'dam
v. Rietschoten, A'dam
Berkhout, A'dam
J. Hamel, A'dam

PENSION C. KEUR
fam. Kwckkeboom, A'dam
'am. Wcddcpohl, A'dam
fam. Vcrgouw, A'dam
tam. v.d. Maas, A'dam
fam. Wolife Köln
fam. Kapper, A'dam
fam. Koen, A'dam
Plotskc, A'dam

PENSION L. KEUR.
mevr. D. Sollman, Bussum
fam. C. AI. v. Muidc, A'dam
mej. Beek,
T. v. Beek, Amersfoort
fam. de Vries, Zwolle

PENSION KERK-OERLE
fam. Schuring, Utrecht
Bosma, A'dam
v.d. Werff, A'dam
fam. Flendriks, A'dam

Hotel-Pension MARINA

3
4
5
3
2
3
4

12

fam. Zweypfenning, Zandv. 2
fam. J. E. Smit, A'dam 4
fam. Ellinkhuizcn, A'dam 3
dames Post en Visser, A'dam 2
tam. dr. Ernst Schever, Liegnitz 4
tam. Kamcrlingh, Bussum
tam. Kassei, Oppeln
fam. Roscnthal Berlin
Miss D. Hcppner, London
fraul. Elsc Kulmert Berlin
fam. G. J. v.d. Maescn A'dam
mevr. Schaap, A'dam
Mevr. Sanders, A'dam
fam. de Roov, A'dam
fam. Dr. Fracnkel, Berlin
fam. J. Welsch, A'dam
mevr. Rozcndaal, A'dam
fam. Dr. Wittig, A'dam
fam. F. Moscow, A'dam

PENSION L. STREEP
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fam. Drukker, A'dam
fam. de Zwarte
tam. Soesan
fam. v. Gelder
fam. Swalep
fam. Hollander

fam. Bolle, A'dam
fam. Ziffc, A'dam
fam. Engers, A'dam
fam .Bach, A'dam
Blogg, Berlin

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. Schaafsma, A'dam
tam. Domhoff, Aerdenhout
fam. D. Vastmaar, A'dam
fam. Levée, A'dam
fam. W. F. Looman, Bloemend.
fam. G. Mijnarends, Fleemst.
Baron Collot d'Escury A'dam
fam. Ir. A. Fransen, A'dam
fam. Ir. de Graaf, A'dam
mej. Moki, A'dam
fam. G. van Leeuwen, A'dam
fam. dr. van Dongen, A'dam
fam. Kloczcn, Breda
fam. Westcrterpc, Balkbrugge

PENSION DE UITKIJK
Mr. J.Bierenbroodspot, A'dam
Dames Glazcr, A'dam
Frau Traub, Berlin
mevr. Speyer, A'dam
Mej. H. Boissevain
fam. Boissevain
mevr. Gabriël, Aerdenhout

Reis- en Passage Bureau
P. L DE VRIES

Zandvoort - Strandweg 4
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart Mij-



PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

fam. Albert, A'dam
fam. Bonnet, R'dam
fam. Stern, A'dam
fam. Meier, A'dam

Zomer- en Winter-
verblijf.

Mol, A'dam 3
Waagcner, Duitschland 1

Wijand, A'dam
"

3

PENSION VERDOONER.
fam. Ovcrdiek 4
mcj. De Jong 1

mevr. Velmans 2
Koopman 1

fam. Schaap 2
fam. Brand 3
mevr. Van Bever 1
mcj. C. v. Esch 1

mej. ,T. A. -v. Esch 1

mevr. De Vries 1

Springer 1

S. Roodveld 1

PENSION „VLAK BIJ ZEE"
H. Schut, A'dam 1

E. Baver, A'dam 1

C. v. Dcth, A'dam 1

M. ten Hove, Veendam 2
R. Loos, Zwolle 2
H. Casper, Bcrlfn I

J H. Polman, Zwolle 2
D. H. v. Boort, Utrecht 1

H. Dekker, Utrecht 4

P. Bayer, A'dam
D. Vriesendorp, Den Haag
C. Westers, Berlijn

J. W. BoIIongino, Bcrlm
G. Dolman, A'dam
P. K. Schelvis, A'dam

PENSION WEST-END

fam. Bosman, Kaapstad 5

fam. Rawson, Londen 4
P. van Es, A'dam 5

dames Giesen, R'dam 2

fam. Storm, A'dam 3

Dr. Deck, Berlijn 3

PENSION IJSENBOUT.
tam. Walker, A'dam 2

Sternberger, Berlin 1

mej. F. AL Hovert den Haag

BADHUIS „ZEEDUIN"
Aantal gasten 80

Alberts, H. Haarl.str. 46 6
Albrecht fam. Fav. 12 2

Alten, J. v-, Bredcr.str. 44 2
Arents, L. Ostadestr. 18 3
Aalbersc, N. Koninginnew. 27 4
Aardewerk, L. Fav. 1—

3

3
Antonius, lam. Poststraat 11 6
Anssen, A. Parallelweg 31 5

Aten, W. Brcdcrodcstr. 98 7

B
Beier, A. Zandv.laan 173 4
Boogaard W. v.d. Haarl. 90 6

Beer, fam. Fav. 31 3

Brander. J. Kostverl. 50 7

Berg, A. v.d. W. Parkstr. 5 5

"Bijlsma, A. Breder.str. 38 1

Baijcr, E. Hoogeweg 50 1

Bruijn, J. M. de Zeestr. o 2

Bron, M. Zeestr. 5 1

Basse, fam. M. Fav. 39 1

Berg, A. v.d. Stationspi. 17 2

Briels, fam. Fav. 22 3

Bosch, Wed. G. G. Breder.str. 10

Brouwer G. B. Mctzgerstr. 46 10

Botter, Ii. Koninginneweg 18 4

Buhrmann, \Y. F. Kcrkstr. 28 2

Boven, v. Breder.str. 78
_

5

Buurt, J. Princesseweg lo 2

Bos, J. G. O.Parkstr. 7 9

Boogaard, M. S. O.Parkstr. 44 6

Busselman, H.*Zandv.l. 117 3

Berg, A. v.d. Stationspi. 17 2

Boer, K. de v.Speykstr. 25 6
Boven, v., Breder.str. 90 5
Bcussien, fam. Koningstr. 35 5
Back, A. Haarl.str. 29 4
Brouwers, A. Parallelw. 21 5

Bouter, P. Noorderstr. 37 4

Beijen, F. G . Wilh.weg 29 6

Bruinsma, P. M. 1'Amistr. 9 3

Blouwgrond, fam. Kon.weg 31 3

Blom, fam. Kon.weg 31 o

Bcrncr, fam. Schoolstr. 13 4

Bergen v.Holten, ,wcd. Gr.Kr.28a
Bosman, G. Kostverl.str. s8 2

Brink, J. Parallelweg 11 3

Bakker, R. Zeestr. 22 2

Bakker, D. Zeestr. 22 1

Boort, D. H. v. Hoogeweg 50 1

Bakker—Kok. W, Pakvcldstr. 28
Beden, G. v. Schoolstr. 5 3

Boekclaar, J. C. Pakvcldstr. 19 4

Becker, ,T. H. Mctzgerstr. 62 2

Betcmcrk, Smcdcstr. 5 1

Burgt, Wed. Hoogeweg 46 6

Baas Mr. A. K. Bred. 20 5

Bouber, H. Engclb.str. 5 6

Brancart, P. L. Brcd.str. 38 6

Bonte. B. Kostverl. str. 69 4

Bas, A. Kon.weg 31 1

Balen, .T. H. v. Hoogeweg 74 5

Bocgheim, F. Gcrkestr. 36a 5

Bakker, A. Hcemsk.str. 8 3

Bos, J. F. Brcd.str. 161 _ 6

Boissevain, fam. Trompstr. 15 2

Brink, M. C. v.d. Trompstr. ^15 1

Beer, fam. T. de Ostadestr. '18 5

Berton, H. G. Bildcrd.str. 30 5

Brène, Chr. Bred.str. 123 5

Bakels Bulters, P. Heinstr. 1 4

Bruyn, J. de H.Grootstr. 13 6
Bosman, J. Brcd.str. 108 8
Boot Doelman tam. Fav. 31 2
Borrius Broek 11. Fav. 16 2
Bom, A. J. Beeckmanpl. 22 4
Blok, W. Haarl.str. 30 6
Baver, P. Hoogeweg 50 1

Bollcngius, .1. Hoogeweg 50 2

Berg, P. v.d. Bildcrd.str. 2 4
Bccm, fam. Kostverl.str. 77 3
Bos, L. Zeestr. 58 3
Berg, D. v.d. Fav. 4 5
Blom. W. Fav. 6 3
Bukotzcr. K. Mctzgerstr. 64 1

Bijl. S. Kostverl.str. 24 5
Beu geltas, J. rieemskerkstr. 7 6
Bultreman J. Spoorstr. 20 2
Borst, fam. Spoorstr. 20 5
Baarslag, N. Zeestr. 43 4
Bed, S. Parallelweg 51 a
Brouwer, J. C. Poststr. 9 6
Broekhuizen, M. Kostverl.str. 61

Cohen, F. Engelb.str. 23a 5
Cramcr, J. H. Wilh.weg 5 4
Cornelisse, W. Stationspi. 17 3
Cohen, A. Kostverl. 42 3
Croonenbcrg. ,T. Hcemsk.str. 5 4
Coster, M. Marisstr. 18 3
Cohen, H. Zeestr. 28 5
Cornelisscn, B. Stationspi. 17 3
Clcef, B. Stationspi. 17 5
Content, J. Bredcr.str. 13 3
Colling J. M. Koninginncw. 43 6

Coul. W. W.Parkstr.' 20 8
Coopcr. H. Hoogeweg 50 1

Canté. L. F. Kon.weg 58 3

Cardozo. J. Zeestr. 40 4
Cohen, M. Kostverl.str. 20 4
Cohen. A. Zeestr. 65 3
Cohen—Ouds, L. Kostverl.str. 61

D
Drubbels. L. Bredcr.str. 38 1

Dcth, C. v. Hoogeweg 50 1

Diehl, Wed. L. A. Fav. 39 1

Darmstandter, Zeestr. 36 2
Daniels, T. Fav. 1 1

Dorgclo, H. Haltcstr. 64 4
Davidson, M. v.Speykstr. 17a 4
Dauncns, A. Gasth.pl. 1 3

Diesbergcn, J. Kon.weg 43 6

Dekker, Haltestr. 43 5
Dozenveld, P. Brugstr. 5 3

Dekker, LI. Hoogeweg 50 4

Dcuw v.d. Krab Mctzgerstr. 138
Darmstadter F. Zeestr. 36 6

Darmstadter K. Zeestraat 36 1

Da\idson, I. Stationstr. 1 2

Duivcnboden T. .1. Kon.weg 50 7

üomhor, M. Zuiderstr. 15 7

Drssdcn I. Kostverl.sir. 22 8

Draijcr, 1 1. Zeestr. 5 3

Dijk, G. v. Kostverlorenstr. 24 3

Diepenveen, A. C. Engelb.str. 36

Emanuel. W . H. Grootstr. 6a 5

Essen, H. van Zeestr. 35 4

Echcrt, E. Mctzgerstr. 64 1

Eggerding A. en E, Brcd.str. 44 2

Frankenhuis, E. Poststr. 9 4
Friedcrick. Bilderdijkstr. 14 5
Fenenga, W. Hoogeweg 16 I

Fcncnga, P. B. W.Parkstr. 17 5
Fischer J. J. Vondelstr. 8 4
Fopma, R. Hcemskerkstr. 10 6
Fran thuis, R. Kostverl. 12 3

Fricdlandcr dames, Fav. 31 2

frankenius J. Ostadestr. 34 3
Frisch, fam. Parallelweg 15 3
Ferro, D. Kostverl.str. 76 7
Frieclenthal, L. Bred. str. 43 1

Fikke, fam. Fav. 31 3
Frommer, W. Mctzgerstr. 37 2

Gcmkc, M. Th. Zandv.1. 185 6
Gisbergen, W. Hoogeweg 50 1

Gobits, L. Kostverl. 56 5
Gabriël. W. Bredcr.str. 13 3

Groot, fam. de Breder.str. 36 6
Gobel, C. L. Breder.str. 90 5
Groot Palland, Wed. Haltestr. 64
Goldbrau, fam. Kon.weg 35 5
Groot, B. Heemsk.str. 3 3

CASINO
DIRECTIE: A. TUSCHINSKI

B

Gcrrits A. P. Engclb.str. 10 5
Groot—Hoeve, G. vd. Nieuwstr.
Goscn, Wed. H. H. Achterweg 5
Graaf, A. de Stationsstr. 11 6
Groot, R. Kostverl.str. 58 4
Gründ, M. Bred. 44 1

Gluctmann, M. Mctzgerstr. 62 1

Gerritsen, .1. Hoogeweg 54 1

Göbcl, C. L. Bred. str. 90 5
Gimpcl, C. Brcd.str. 80 5
Ginkel, G. v. Marnixstr. 5 4
Gelder, W. A. Speykstr. 7b 5
Goldstein, R. Mctzgerstr. 39 1

Grosscnbcrg, H. Spoorstr. 24 5

Groenendijk, tam. Trompstr. 15 2

Gordc, M. de Gr. Kr. 13 4
Ginkel, D. v. Stationsstr. 1 4
Gennep, M. G. Gr. Kr. 5 1

Groenendijk, H. J. Trompstr. 15

Gerritsen, Engclb.str. 27 1

Gecrts, J. Fav. 9 5

Goetcn, Stationsstr. 20 2

H
Hcitler, Hoogeweg 16 1

Heeroma, fam. Hoogeweg 5 4
Hove, M. ten Hoogeweg 50 2

Horsman. fam. Fav. 22 3

Heimans, mej. II. Breder.str. 146
Heuvelen, Dr. Gcrkestr. 36 5

Heercn, G, A. Haarl.str. 3 3
Hcijmering, J. Zandv.1. 219 5

liillmann, M. Kon.weg 29 4
Hospcrs, G. Trompstr. 15 1

Haucrman, J. M. Engelb.str. 16 5

Hoogcsteijn, A. Engelb.str. 16 5

Hezik, fam. v. Breder.str. 36 4
Halbcrstadt, fam. Kostverl. 50 3

Hamstra, R. Lleemsk.str. 6 6

Heertje, M . Zeestr. 55 6

Lloven, A. v.d. Paradijsweg 20 5

Hoek, G v.d. Kostverl.str. .39 4

Hoogcveen, A. J. Kostverl.str. 58

Liaan, frau W. Parkstr. 5 o

LIalle, fam. Brugstr. 22 2

Hirgorodstrtj, J. Mctzgerstr. 62 1

Hijmans S. Zeestr. 40 5

Holthuvzen. .1. Kon.weg 26 3

Ilondt, fam. Gr.Kr. 20b 3

LIoop, V. P. Gcrkestr. 44 4

Hamburger, L. Mctzgerstr. 120 7

Houten, C. v. Engelb.str. 23 1

Hulscbos, A. Hoogeweg 62 5

ITeranschei, Dr. D. Speykstr. 23 7

Liaan, C. M. d. Kostverl.str. 72

Heming O. J. von, Zeestr. 5 2

Hillcbrands. W. A. Fav. 5 2 4

LTcinrich B. Fav. r> 5

Hirsch, F. Metzgcrstr. 64 1

hlofmcicr Th. Brcd.str. 39 6

Hamel, Jaq. Stationsstr. 20 1

Hullcman, fam. Zeestr. 71 4

I

Heken. I. B. Haarl.str. 58 4

Intjcboer. W. Zeestr. 3 1

Jansen, H. F. Breder.str. 38 1

Jansen, Jac. Gr. Krocht 39 4

Jacobson, J . v. Ostadestr. 21 4

Jaspers, A. Gcrkestr. 34 6

Jongman. Gcz. Hoogeweg 16 2

Joscph, LI. Gr. Krocht 5 1

Kleef, mej. T. v. Kostverl. 12 1

Keulen, Wed. J. v. O. Parkstr. 41

Kinvi, B. Zeestr. 36 2

Krooncnbcrg, Jos. Gcrkestr. 2 4

Koster, M. v.Speykstr. 19 5

Kapper. E. P. Haltcstr. 66 7

Koekoek, fam. O.Parkstr. _25 5

Keesing, fam. Gcrkestr. 17r. 3

Kranen, M. Trompstr. 15 3

Kick. M. Breder.str. 13 3

Krcbber, fam. Engelb.str. 14 2

Krcmcr. D, Marisstr. 11 3

Kleijn, Joh. Breder.str. 110 5

Krusbergen , fam. H. Grootstr. 19

Klaasscn, P. Pakvcldstr. 30 7

Kupcrus, J. Brcd.str. 44 3

Krohn. Joh. Zeestr. 22 3

Koning, A. Gr. Kr. 20b 4

Kok, A. Pakveldstr. 28 2

Kocgler. fam. Hoogeweg 46 8

Korfing. .1. A. Fav. 3 2

Km/evcl, Bildcrd.str. 14 2

Kat. W. O.Parkstr. 22 5

Koning. 11. Gr. Krocht 20b 4

Keizer N. Gr. Kr. 20b 1

Kattenburg, A. Ostadestr. 20 4

Kokkcs, ,T. C. Gcrkestr. 57 3

Kalff, J. v.d. Spoorb.str. 13 6

Koopmann, J. Noordb.str. 5 6

Klcerckooper L. Kostverl.str. 32

Kroonenberg, L. J. Stecnstr. 16 7

Kinsbergen, fam Bred. 11 5

Klingcr, M. H.Grootstr. 15 4
Kncveld, A. Poststr. 11 3
Knictel, F. Kostverl.str. 34 1

Koe, L. Kostverl.str. 34 2
Kcyzcr mevr. Engelb.str. 27 1

Kijl, A. Zeestr. 24 3
Koopmcl, G. Mctzgerstr. 8 1

Kricg, v. ilitlda M. Metzgerstr.64
Kijlstra. G. Hoogeweg 28 4
Kristians, Hoogeweg 78 2
Koekenheim, Stationsstr. 20 1

L
Landhoff, P. Marnixstr. 6 2
Lissaucr, J. A. Zeestr. 36 1

Lesser, LI. Kostverl. 12 3
Lezer, P. J. v.Speykstr. 18r 5
Loenen, fam. v., Gcrkestr. 54r 4
Lanette, fam. Trompstr. 15 4
Liebert, fam. Trompstr. 15 6
Leeuwen, J. v.Speykstr. 25 3
Lageman, mcj. Breder.str. 36 1

Linden, A. v.d. Spoorb. 18 2
Lambcrtz. M. Speykstr. 19a 3
Luykx, E. B reder.str. 53 7

Leer, tam. v. Brugstr. 22 7

Loos, R. Hoogeweg 50 2

Lopes, Quiros, D. Kon.weg 14 4
Levi, L. de Brcd.str. 9o 7

Lindebonn, II. Trompstr. 15 1

Lugthart, W. Haltestr. 74 5
Lankhot, CL Haarl.str. 49 6
Lanathaler, Gr.Kr. 7 1

Lewinski, S. Bred. 30 4
Lindncr, A. Haarl. 27 6
Luwen, W. Koningstr. 45 6
Lasdun, J. Zeestr. 53 6
Linhart, I. Trompstr. 15 1

Lowcnstcin, L. Brcd.str. 24 5
Lagewaard, .1. Gcrkestr. 48r. 6
Leeuwen. D. W. Parkstr. 7 4

M
Muhrcr, .1. Zandv.1. 177 4
Mcijenfcldt, T.v. Regcntesscl. 11

5

1

1

1

1

Mossel, J. Kruisweg 14
Molijn. A. G. Bredcr.str. 38
Meertcns, J. Hoogeweg 50
Marechal, G. Fav. 1

Meijer, LI. Fav. 1

Middelkoop, fam. Kostverl. 38 3
Mossel, fam. Zeestr. 32
Mcllcnberg, fam. Lleemsk.str.
Meijer, H. Kerkpad 5
Mons, P. Kanaalstr. 29
Mclkman, S. Jan Stcenstr. 10
Meijer, A. Langclaan 10
Menist, M. Kinsb.str. 5
Mollcnkamp, LI. Trompstr. 15
Mulder. J. v.d. Spoorb. 18
Mok. M. Speykstr. 9a
Mcyer, F. M. Koningstr. 93
Martincs, LI. J. Lloogeweg 26
Maijkels, J. Swaluëstr. 15

Minnaert, M. Bred. 44
Maas, C. v.d. Gcrkestr. 21
Martini, B. LIaarl.str. 88
Meer, v.d. Parallelweg 63
Marx, F. Hoogeweg 50
Mcvcr, fam. Pakveldstr. 19

Mol, J. Smcdcstr. 5
Mok, Coster, A. Mctzgerstr. 67 2
Martens, .1. Fav. 1—

3

Mille, PL de Fav. 1-3

Mculcn, H. P. Brcd.str. 87
Maas, N. Koningstr. 58
Morpurgo, L. Bred.str. 22
Maruzel. .1. Pakvcldstr. 24
Mathot, A. Kon.weg 10

Moov, L. Engelb.str. 23
Michcalis, B. Fav. 1—

3

Mccdi, de Kostverl.str. 77
Malkornc, Kostverl.str. 77
Moscoviter. .1. Kcstverl.str. 34
Molen, B. Zeestr. 24
Miller, D. Mctzgerstr. 64
Met/, L. Lloogeweg 78
Marhusse, Ans, Hoogeweg 78
Meijer, .T. Brcd.str. 44

N
Nebig. Gcz. Stationstr. 20 2
Nicntker, IL Fav. 12 4

Neumijer, LI. M. LIaarl.str. 92 4
Noordhof, W. Paradijsw. 22 5

Nicpoth. B. Zeestr. 22 2

Napel. A. ter Kon. weg 33 3

Nathil, IL Brcd.str. 22 3

NFeumann. fam. Mctzgqerstr. 8 6

Muman. E. II. Marisstr. 8 6

Neumann, Dr W. Parkstr. 13 o

Muman, fam. Poststr. 11 7

Nenncr, B. Gcrkestr. 91 6

O
Ohdendorp, F. Bredcr.str. 38 1

Onderwijzer, J. Zeestr. 36 1

Oosterhoff. A. Haarl.str. 29 8

Oet. B. en H. Potg.str. 72 4

Otto, G. Mctzgerstr. 81 1

Osch. A. v. Zeestr. 26 2

Oostrum. II. v. Brcd.str. 199 5

Postma, W Breder.str. 70 3

Pluiim. T. Hoogeweg 16 1

Polak G. Fav. 1 1

Put, .1. A. Kruisweg 21 3

Prenslcr, LI. Mctzgerstr. 75 5

Pack, D. Stationsstr. 18a 4

Pruncntcl, S. Haltestr. 75 6

Pakke r, I. P. Stationspi. 17 6

Pol. G. v.d Zeestr. 25 3

Post, G. O.Parkstr. 35 5

Pootze. H. Bred.str. 44 1

Polak, .1. lloogeweg 19 2
Peertje, B. Haltestr. 9 2
Polman, .1. 11. lloogeweg 50 1

Pluym, W. O.Parkstr. 43 6
Pool, ,1b. Bred.str. ld 3
Poons, M. Mctzgerstr. 39 1

Pater, K. Pakveldstr. 24 3
Poclmjce, P. ZaiuK.1. 185 7
Pach, Ph. Tramstr. 9 8
Ponman, S. Spoorstr. 11 1

Prcntink, II. A. Met/gerstr. 8 2
Prczel, C. 1 laar!. str. 74 7
Poel, A. v.d. Hoogeweg 78 1

Praag, I am. v. Stationsstr. 20 3

R
Rotenberg Dr. Mctzgerstr. 64 3
Rapp, G. Zeestraat 36 2
Randeraat, E. N. Xoordb. 3 5
Rodrigues, A. Dr. Smitstr. 12 5
Rantema, A. Zandv.1. 113 5
Rcnati, W. Stationspi. 17 1

Roreis, mevr. Bredcr.str. 36 3
Rodrigues Pareira Kinsb.str. 10 8
Richtcr-Bos, Marisstr. 7 7
Roosnek, N . Pakvcldstr. 17 2

Raad, S. de Haltestr. 4] 4
Rcdeker, Haltestr. 41 6
Reinbergen, H. I feerenstr. 4 3
Roov, K. -s. Marisstr. 35 7
Rhce, G. Mctzgerstr. 86 2
Roland, L. Schoolstr. 5 4
Rozenberger, G. Hoogeweg 54 6
Rijvman, S. Mctzgerstr. 67 6
Rij\man, .1. Zeestr. 5 3
Roéll, A. Zeestr. 5 2
Rutte, L. O.Parkstr. 47 8
Ricder, fam. Bred.str. 43 3
Rijtdijk, fam. Bred.str. 43 3
Rutte. W. Trompstr. 15 1

Raptrans. Dr. L. Zeestr. 36 4
Roggeveen, G. Zeestr. 1 5
Rokkestikkcr, E. Kostverl.str. 22
Ringeling, tam. Kostverl. 14 3
Rings, C. Trompstr. 15 1

Rijkmun, G. Kostverl.str. 24 5
Rodrigues Pereira, R. v. Speykstr

Schipper, tam. Dorpspi. 1 3
Simonis. Fav. 38 9
Simon. .1. Z-mdv.1. 337 1

Sluis. II. v.d.. Haltcstr. 60 3
Scaltil, E. Hcemsk.str. 8 10
Stellingsma, H. Koningstr. 20 3
Speyer, M. Smitstr. 5a 5
Speelman, X. L. Stationsstr. 15 3
Salomons, B. Smitstr. 5 5
Salmcycr, .1. Fav. 12 4
Smidt, H. Stationsplein 17 2

Scheepers tam. F.ngclb.str. 14 3

Stokc, A. Kruisweg 10 4
Schmidt, Dr. Haarl.str. 35 5
Suzan, B. Hoogeweg 26 6
Speck,M. Nieuwstr. 2 1

Snijders, F. Halcstr. 5 4

Schneidcr, .1. Kruisweg 16 5
Slu\ter, W. Engelb.str. 19 5
Stcvndam, A. W.Parkstr. 19 3
Straten, E. v.d. Nieuwstr. 13 4
Strebus, .1. Kostverl.str. 78 9
Schut, W. Parallelweg 25 4
Stcclink, C. Bred.str. 35 3
Siedcnburg, lam. W.Parkstr. 20 6
Soclcn, .1. Kostverl.str. 58 3
Spieker, W. Kostverl.str. 58 5
Springer, .1. S. Parallelweg 11 6
Scharien, L. Lloogeweg 19 5
Storm, Joh. Zeestr. 22 2

Sombrock, mevr. Parallelweg 63
Schellevis, S. Haltestr. 9 4
Spull. II. v. Mctzgerstr. 62 1

Sas, E. Mctzgerstr. 62 1

Simons, .1 H. Hoogeweg 54 3

Schetter, tam. Zeestr. 14 4
Schlicht, F, Brcd.str. 43 3

Stodel. M. Bred.str. 60 7

T
Trompetter, Jb. Zeestr. 67 5
Tcixcira de Matthos dcWitstr.11
Tailleur, S. J. Hcemsk.str. 12 6
Tecncboom J. Brugstr. 4 6

Timman, Th. Kon.weg 18 3

Thomas Sm it Noordbuurt 9a 4

Tak. ,T. Schoolstr. 4
Tenngc. W. Parallelweg 13 2
Tcrvinsche. v. Schcltinga, .1.

Leeuw. Hoogeweg 54 1

Tellingen. II. v Bred.str. 167 4
Timmerman. G. Koningstr. 43 4

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein — Tel. 142

Dagelijks geopend van 9.30—12

van 1.30—5 uur.

Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.



u
Uijtcnbrock, A. Kostvcrl.str. 72 1

Vries, H. de Stationsstr. 13 4
Vorsten, B. Swaluëstr. 22 4
Vermeer H. Fav. 39 3
Vliet Ph. v. Koul. P. Loot 22 6
Vergragt ,1. Kostvcrl.str. 48 4
Vlceschdra<4cr, J. Mctzgerstr. 134
Vries, B de Stationspl. 17 2
Veen, fam. Engelb.str. 14 2
Water mevr. v.d. Trompstr. 15 1

Wit mevr. Stationstr. 20 2
Verschelden, Wed. Haltestr. 83 6
Vogels, L. Haarl.str. 33 5
Vissers, Cr. II. Grootstr. 23 5
Vos, L. Oostcrstr. 9 4
Vissel, L. B reder. str. 27 4

Vincent, N. Mctzgerstr. 32a 5
Visser, .Fan, \\'. Parkstr. 20 8
Vlugt, A. v.d. Kostvcrl. 76
Verburg, .lae. Zeestr. 22
Vleischina, P. Zeestr. 22
Vries, dames de, O.Parkstr. 48
Vries, B. de O.Parkstr. 48
Vries, W. de O.Parkstr. 55
Veupkens, V. Bred.str. 60

W
Wolters, P. Hoogcweg 28 3

Wijnhol, fam. Hoogcweg 5 4
Wol Ie, H. J. Hoogcweg '50

1

Wagenaar, Zeestr. 62 1

Wijnand, Zeestr. 62 3
Wcsscls, H. Zeestr. 36 4
Wagtmorgen, T. Zandv.1. 141 4

LEESBIBLIOTHEEK
„GELRIA"
ACHTERWEG 1

TELEFOON 135

ONZE COLLECTIE ROMANS EN
KINDERBOEKEN IS WEDEROM
MET EEN HONDERDTAL UITGE-

BREID.

Wcsselius, J. Zandv.1. 129
Wessels, fam. Bredcr.str. 62
Waldeck, Dr. H.
Wouters, G. IT. Gcrkestr. 44r.

Worp, C. Fav. 15

Wijnschenk, fam. Zeestr. 36

Wijnberg, B. W. Parkstr. 5

Winkel, P. Bred.str. 44
Woudstra, A. Zeestr. 22
Warnink, P. Gr.Krocht 20b
Wol, fam. v.d. Hoogcweg 16

Wolff, mevr. Fav. 1—

3

Waèlther, J, O.Parkstr. 57
Wolfaert, A. Zeestr. 36

Weiier, T. Mctzgerstr. 81 1

Wasterwal, M. Speykstr. 17 3
Winkel, G. Engelb.str. 23 1

Waus, L. Hoogcweg 62 3

Y
Ijsvogel, L. Tramstr. 7 3

Zimmcrman, W. Parallelweg 71

Zalingen, Jo, Mctzgerstr. 30 4

Zwanenleer, I. Kon.wcg 23 4

Zendijk, Ii. Zeestr. 26 4
Zandwijk, L. Fav. 1—

3

3

Zcijst, H. Zeestr. 43 3

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostvcrlorcnstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogcweg 39 Telcf. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostvcrlorcnstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

C. J. TICHELAAR, Arts Zeestr.
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag !—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Spreekuren: Maandagmorgen 10-

11.30; Dinsdagavond 7.3Ö—8.30;
Woensdag 4-5; Donderdagavond
7.30—8.30; Zaterdag 10—11.30;
Zaterdagmiddag 2—4.

. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.
Zaterdags 2—5 en volgens afspr.
Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

's morgens; Dinsd. 7—8 uur 'sav.;

Zaterd. 5—6 's middags.

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
Vrijdagsavonds te Zandvoort v.
9-1Ö uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.

Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12,

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

Adverteert in

dit blad

ISR. ARMBESTUUR.
Om in de grootste behoefte te voorzien, vooral in

de wintermaanden heeft het Isr. Armbestuur veel geld

noodig. Wc zeggen terecht in de grootste ibehoefte,

want als het Isr. Armbestuur zou willen doen wat zij

zoo gaarna zou willen, om ook in ruimere mate te kun-
nen helpen dan zou dat de kroon op hun werk zijn.

Bovengenoemd bestuur houdt nu voor dat doel om
gelden bijeen te krijgen ecnige feestavonden in Mono-
pole ,Stationsplein, alhier en wel op 30 Juli, 6 en 30
Augustus a.s.

Badgasten, nu is het woord aan U, verbindt het nut-

tige met het aangename, toont uw
zoekt de feestavonden.

belangstelling en be-

ZANDVOORTSCHE CRICKET-CLUB.
Na een ocfentijd van ruim twee maanden zijn wij er

toe overgegaan Zaterdag j.I. een „fricndly game*' te

spelen tegen een elftal der Cricketclub Haarlem, op
het terrein te Schoten.

Niettegenstaande onze aanval gehandicapt was door
de afwezigheid van 2 onzer beste bowlers, togen wij

vol goeden moed ten strijde.

Haarlem won den toss en ging het eerst naar de
wickets, terwijl onze aanval geopend werd door H.
Bloemendal. Verder bowlden S. Kroon en N.N., en
reeds vrij spoedig vielen de eerste slachtoffers. J. Mul-
der werd keurig gevangen door A. Burgerhout op het
bowlen van Bloemendal; kort daarop vielen achtereen-
volgens G. O. K. Horbach en J Wempe, beiden clean-

bowled door eerstgenoemden aanvaller. De stand voor
Haarlem was 3 voor 30.

Vervolgens werd H. Myer gebowled door N. N.,

F. Luesken door S. Kroon. Stand 5 voor 35. Na een
snelle score v. 11 runs van A. Hartog werd deze schit-

terend achter de palen gevangen door H. van Perl-

stein, terwijl niet lang daarna Rypma run out ging.

Wij vreesden, dat de 4 staart-wickets ons nog wel wat
werk zouden geven, doch onze bowler N. N. had suc-

ces met zijn change-bowlen en stuurde achtereenvol-
gens D. Oudshoorn voor 0, G. Fortgens (run out) voor
naar de .tribune" terug; een mooie vang van C. Aker

op mid-on op het bowlen van N. N maakte een einde
aan de eerste Haarlemsche C. C. innings. De door ons
zoo gevreesde B. Kleefstra bleef not out met 2 runs.

Nu gaat Z.C.C, aan bat doch hier blijkt al gauw het
te kort aan voor-oefening; de debacle volgde en al heel
spoedig zat het geheele elftal weer aan den kant met
een totaal van 26 runs plus 11 extra's waarvan H. v.

Perlstein top-scorer was met 16 runs. Een fraaie pres-
tatie! Met de 11 extra's werd dus een totaal bereikt
van 37 tegen een totaal van Haarl.C.C. van 81, zoodat
wij den follow-on te spelen kregen.
Het resultaat werd hierdoor niet veel beter; top-

scorer in deze 2e innings was S. Kroon met 8 runs; in
totaal werden 29 runs bijeen geslagen, zoodat een keu-
rige innings-nederlaag geleden werd!
Het verloop van den wcstrijd was buitengewoon ge-

animeerd en de stemming uitstekend. Wij rekenen
echter een volgende keer beter voor den dag te komen
en zoeken nog steeds nieuwe krachten.
De scores luiden als volgt:

H.C.C, batten. Ie innings:
J. Mulder c. Burgerhout b. Bloemendaal, 10; G. O. K.
Horbach b. Bloemendal, 12; H. Myer b. N.N. 8; J.

Wempe b. Bloemendal, 0; F. Luesken b. Kroon 5;

A. Hartog e. v. Perlstein b. N.N. 11; K. Rijpma run
out b. N.N. 16; D. Oudshoorn b. N.N. 0; Fortgens
run out, b. N.N. 0; C. de Bauter, e. Aker, b. N.N. 1;

B. Kleefstra. not out 2; extra's 16. Totaal 81.

Bowling cijfers: H. Bloemendal 3 voor 33; S. Kroon
1 voor 21: N.N. 4 voor 10.

Z.C.C. Batten. Ie innings:
S. Kroon, b. Rijpma 1; H. Bloemendal b. Mulder 0;
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E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter^ en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangsel papieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 118
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FEIJE'S BOOTTOCHTEN
naar MARKEN

Dinsdags en Donderdags vertrek Koudenhorn
v.m. 8.30 uur. 1ste klas ƒ 2.25, 2e klas ƒ 1.75.

Kinderen beneden 10 jaar half geld.

naar het KAGERMEER
Zondag, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Ver-
trek weekdagen Koudenhorn n.m. 1.30 uur.
Vertrek Zondagen 2 uur Z.B. Spaarne bij

„Haarl. Dagblad".
lste klas ƒ 1.25, 2e klas ƒ 1.00. Kinderen bene-
den 10 jaar half geld.

EXTRA DIENSTEN GEDURENDE DE KAAG-
WEEK. Rechten voorbehouden.

Maakt Uw gezelschapstochten per

SA LONBOOT
Wij hebben tegen speciaal tarief booten beschik-
baar van 10 tot 300 personen.

Inlichtingen en kaarten te verkrijgen:

RAVELINGSTEEG 13 en aan de boot. Tel. 11292
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RiJPma 16; Th. Boeljon,

b. Mulder 0; N. Aker, b. Rijpma M. de Jongh, c. Hor-
bach, b. Rijpma N. Polak, b. Mulder 3; H/Hildering
b. Rijpma 0; Mej. L. Krooncman not out 1; extra's 11!
iotaal ?>(.

Bowling cijfers: K. Rijpma 3 voor 16; J. Mulder 5
voor 21; A. Hartog voor 0.

Follow-on Z.C.C.
S Kroon b. Hartog 8; H. Bloemendal, b. Kleefstra 7;
N.N., b. Kleefstra 3; H. v. Perlstein, e. Myer, b. Kleef-
stra 0; A. Burgerhout, b. Horbach 0; Th. Boeljon stum-
ped Rijpma, b. Hartog 0; N. Aker, c. Myer b Myer ?•
M. de Jongh, c Hartog, b. Mijer 0; N. Polak, b. Mijer 0;H. Hildcrmg, b. Horbach 5; Mevr. Aker not out 2;
extra's 2. Totaal 29.

'

Bowling cijfers: A. Hartog 2 voor 7; B. Kleefstra 3
voor 10; G. O. K. Horbach 2 voor 8; H. Mijer 4 voor2.

TWEE VOORSTELLINGEN BIJ ZOMERS BUITEN
Iets aardïgs voor jong en oud.

Het bestuur van Zomers Buiten onderneemt telkens
iets nieuws om de stichting tot een attractie van onze
badplaats te maken.
Na de succesvolle organisatie van een groot zang-

concours in het begin van het seizoen, staan nu twee
voorstellingen op het programma, die ongetwijfeld bij
jong en oud in den smaak zullen vallen.
Het bestuur heeft immers, gedachtig de zinspreuk

„Lick wat wils" op 5 Augustus a.s. niet slechts een
groote cabaret-feestavond georganiseerd, maar op den
middag van dienzelfden dag een buitengewone famili-
- kindervoorstelling.
Voor deze beide voorstallingen heeft Zomers Buiten

geëngageerd het ook in Zandvoort zoo goed bekend
staande Ensemble Lotte en Alex Wins.

's Middags zullen de kinderen worden vergast op:
Poppenkast, goochelen en grappige, kinder tooneelstuk-
jes. Voorwaar een programma dat voor het jonge volk-
je^geen nadere aanbeveling behoeft.

's Avonds staan op het' programma: Transformatie-
dansen, komische monologen, humoristisch goochelen
en één-acters.
Dit belooft een echt gezelligen avond te worden,

daar het Ensemble Lotte en Alex Wins ook op dit ge-
bied zijn sporen reeds ruimschoots verdiend heeft.
Als we dan nog mededeelen, dat de avond besloten

wordt met een dansje, dan gelooven wij, dat de ruime
frissche tooneelzaal van Zomers Buiten aan de Dr.
Gerkestraat, zoowel 's middags als 's avonds vol zal
loopen. Zie ook de advertentie in dit blad.
Zaterdagavond 28 Juli zal een gezellige avond wor-

den georganiseerd.
Het doel van deze avond is om hen, die nog niet

precies weten wat de stichting „Zomers Buiten" Wee-
kend, en wat het streven is van deze vereeniging, daar-
mede nader bekend te maken.
Het bestuur van Zomers Buiten rekent er op dat vele

van deze gezellige avond gebruik zullen maken, en
is er tevens gelegenheid voor het plaatsbespreken voor
5 Augustus a.s.

NIEUWE SLAGERIJ.
Hoewel de concurrentie in ons Baddorp op het ge-

bied van slagerijen nog al groot is, bewijst de heer van
Riessen, dat er in hem nog wat durf en handelsgeest
zit, om over te gaan tot het openen van een nieuwe sla-
gerij. Uit dit feit mogen we dan ook wel constateeren
dat het den heer van Riessen groote ernst is, om door
prima kwaliteit en concurreerende prijzen inwoners
en badgasten naar het Jan Snijerplein te doen gaan
voor hun inkoopen.
De winkel ziet er keurig uit, en dat bij de opening

vele bloemstukken die gezonden zijn het feestelijk aan-
zien verhoogen behoeven wc zeker niet te zeggen.

De nieuwgebouwden

S
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BENEDEN- en BOVENHUIZEN
aan de Dr* Gerkestraat No*/45~47

welke aan alle moderne eischen voldoen.

BEN. HUIZEN bev.: suite, 3 slaapkamers, badkamer
met bad, waschtafels, 2 keukens, 2 W.C.'s en fietsen-
bergplaats,

BOVENHUIZEN bev.: suite, 4 slaapkamers, badkamer
met bad, zolder, 4 vaste waschtafels, waranda en fietsen-

bergplaats. HUURPRIJS: ƒ 39 per maand.

Te bevragen bij C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33
en bij de Makelaar Ed. DOOSEMAN, Scheldeplein 6,

Telefoon 21185, Amsterdam.
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TENTOONSTELLING
75 SCHILDERSTUKKEN

Gerieveltjke bestijging.

Twee rustplaatsen onderweg.
* Lunchroom Boven.

Entree 10 cent

Kinderen tot 12 jaar 5 cent
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BLOEMENTENTOONSTELLING „FLORA"
Op het terrein bij de nieuwe bewaarschool aan de

Heerenstraat verrees een groote linnen tent.

Bekwame bloemen- en plantenkwcckcrs verleenden

hun medewerking, alles was door het volijverige be-

stuur van Flora in elkaar gezet, want het zou deze keer

iets heel moois, iets heel bijzonders worden. Het 10-

jarig bestaan zou op waardige wijze herdacht worden.
Tot zoo ver is alles rijkelijk geslaagd, alles was prach-

tig, een lust voor de oogen. Een schat en een keus van
bloemen en planten.
Zou het tè mooi zijn geweest voor Zandvoort?^
Geloofde men niet aan de mogelijkheid dat „Flora"

zóó iets voor elkaar kon brengen?
Hoc het ook zij: als Bloemententoonstelling is het ze-

ker schitterend geslaagd, en zullen zij, die de tentoon-

stelling niet bezochten, en nu moeten lezen en hooren
wat voor schoons daar te bezichtigen is geweest groote

spijt hebben niet geweest te zijn.

Niet alléén de pracht van bloemen en planten die

een betooverende pracht waren, deed ons verbaasd
staan maar clc inzendingen van de Gero-fabrickcn, lie-

ten op prachtige wijze zi.cn wat men in Zandvoort bij

de firma Ant. Bakels, van deze fabriek kan betrekken.
We gelooven dat menig huismoeder oog geschitterd

heeft bij de schitteringen van al het Gcro-Zilvcr. Hier
is weer bewezen dat in Zandvoortsche zaken ook wel
iets fijns te bekomen- is.

Waar komen bloemen en planten zeer goed tot z'n

recht? Zeker in 'n goed en met oordeel gemeubileerde
kamer, waar met bekwame hand meubelen en tapijten

zoo worden gerangschikt dat het geen museum wordt.
De firma Casparie, Kerkstraat alhier had voor deze
Bloemententoonstelling een schitterende collectie echte
Perzische tapijten geëxposeerd, welke 'aan het geheel

een voornaam cachet gaven.
De Bloemententoonstelling is geslaagd.

Wat een werk is er verzet.

Wat al zorgen en moeiten heeft het bestuur zicht ge-

troost om Zandvoort in het Bad-seizoen iets schoons
te laten zien.

Waar bleef de groote belangstelling?
Maar het bestuur van „Flora" gaat moedig verder en

zeker zal een volgende keer, na deze prestatie, een
stroom van bezoekers te wachten hebben.
Dan zal ook de Zandvoortsche Muziekkapel wéér

hun vrooliike marsenen en walsen spelen, en dan zal

het bestuur van „Flora" een menschen massa hun ten-

toonstelling zien bezoeken.

NACHTFEEST IN „MONOPOLE".
Woensdag 1 Augustus a.s. zorgt Monopole door al de

andere nieuwste snufjes heen toch weer voor wat
extra's.

Une Fête a Mont Parnasse, vroolijke Fransche pret.

Verkiezing van een Bal Koningin. Fraaie prijzen voor
de beste imitatie van de bekende Maurice Chevalier
en het origineelste Apache Meisje.
Zoo wordt alles in 't werk gesteld om in Zandvoort-

Bad zich 'n avond te wanen in de Parijsche Lichtstad.

Voor hen, die de Parijsche geneugten mede maakten
een herinnering, en voor degenen die Parijs eens hopen
te bezoeken een voorproefje.
De Monopole-directie heeft wel recht, dat door groote
toeloop bewezen wordt dat hun werken wordt gewaar-
deerd.

ZUTPHENS THEESPRITS
per blik pL m* 8 Ons

75 cent
J.G.NIJKUIS- Groote Krocht 32 -Tel. 370

De Dessa-Arabier*
INDISCH VERFIAAL.

Op den hoogen heuveltop, slechts even beschut te-

gen den neergutsenden regen door een eenzamen bam-
boestoel stond Sidin. Zijn naakte schouders glansden
als brons door het neerstroomend nat, zijn sarong hing
slap en vormloos neer, maar wat baatte of schaadde
dit Sidin.
Honderden malen had hij hier van af den heuvel-

top, waar hij de karbouwen van zijn grootvader liet

grazen, het land in zijn afwisselende stemmingen gade
geslagen.
En nu wist hij, dat hij het ging verlaten en dat deed

zijn hart groote pijn. Door de zware wolken, die als

een geweldige grijze mist, steeds meer op hem kwamen
aanrollen, kon Sidin den berg, zijn berg, zijn geweldi-
gen vulkaan niet meer zien, en het smartte-Aiem, alsof

het hem niet meer vergund was, een goed vriend vaar-
wel te zeggen, maar er waren sterkere invloeden in

Sidin's leven gekomen de laatste weken, die hem dwon-
gen zijn geboortegrond vaarwel te zeggen.

Sidin woonde alleen met zijn grootvader in een ruim
huis van steen. Tenminste in Sidin's oogen scheen het
ruim, want het was het grootste der dessa.*)
Want Sidin's grootvader was een rijk man, en bezat

twee karbouwen, een paard en verscheidene geiten,

en aan zijn zwarte jasje droeg hij bij tijden gouden
knoopen.

«. Eigenlijk was de oude Pa Kromo heelemaal niet Si-

din's grootvader; een vrouwelijke bloedverwante had
het kleine jongetje eens op een avond, toen het zoo
hard stormde als nu, achtergelaten in het huis van den
ouden. Pa Kromo, doch ze was nooit teruggekeerd en
Sidin was bij Pa Kromo gebleven, die hem zijn anak-

PAVILLON RIGHE - ZANDVOORT

VANAF ZATERDAG 28 JULI

THe - DINER ET SOIRéE DANSANT
Dansmuziek door ons nieuw orkest

The Harolds Band
Vervolgens optreden van het phenomenale

Danscouple DORRIS AND DASSY
in hunne origin. Parijsche Apachendansen.

VRIJ ENTREE. SURPRISES.

COTILLONS. — Lage consumptie prijzen.

TENTOONSTELLING
BEELDENDE KUNST, KUNST-
NIJVERHEID, kunstgroep „DE
COMPOSIETEN".

in hotel Groot-Badhuis, Zandvoort
van 1—4 AUG. Geopend van 11—19 uur

NEDERLANDSCHE REISWEEK.
Op initiatief van de Ncdcrlandsche Reisvcrecniging

wordt door haar van 20—27 Augustus, in samenwerking
met de Ncdcrlandsche Spoorwegen, Algemeene Trans-

port Onderneming, Algemeene Ncdcrlandsche Vereeni-

ging voor Vreemdelingenverkeer, Koninklijke Lucht-

vaart Maatschappij, Horecaf, Ncdcrlandsche Stoom-
bootreederijen, Natuurbadcn, Kunst- en Amuscmcnts-
bedrijven, Handel en Nijverheid voor de eerste maal een
Nedcrlandsche Reisweek georganiseerd.
De voorbereiding dezer groote organisatie is nog in

vollen gang; zoodra een en ander gereed is zullen wij

onze lezers hierover nader inlichten.

Vliegtuigen met een gewicht van meer dan 2000 K.G.
zullen volgens Internationale regeling voorzien moeten
zijn van een radio zend- en ontvang station.

Aal en paling geeft voor den leek weinig verschil.

Hoewel alleen de aalvisscherij ondersteuning behoeft

is de invoer van aal en paling beperkt.
In enkele jaren is de invoer van die vischsoort in ons

land drie maal zoo groot geworden en gestegen tot

1.753.600 K.G. per jaar.
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DAT BIJ ONS UW BROOD
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BLIJFT 2 DAGEN VERSCH

Alleen bij Luxe Bakkerij

W. van der
GASTHUISPLEIN I TELEF. 129
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*) Inlandsen dorp.
**) Goudenkind.
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mas**) noemde, en hem lief had gelijk zijn karbouwen,
zijn geiten en zijn sawah.

Sidin werkte nog niet, hij hoedde de dieren van den
oude, en op pasardagen liet deze hem met een mand
koek van katjang vervaardigd, of met een jongen haan
naar de naastbijgelcgen markt om te trachten een en
ander te verkoopen, om zoodoende zijn handelsgeest
aan te kweeken .

Dit was de eenige opvoeding, welke Sidin genoot.
Pa Kromo zeide zelden een woord, en zat steeds maar
voor zijn huisje op de hurken neergezakt, met zijn

glanslooze, bruin doorloopen oogen in de verte te sta-

ren, want Pa Kromo was een oud man. Toch was
de kleine jongen leergierig en had goede hersenen, en
hoe ouder hij werd, hoe sterker een vaag en vreemd
verlangen in hem opwelde, dat hij nooit had kunnen
beschrijven, waarvan hij het bestaan zelfs niet als iets

reëels voelde, doch dat toch de jonge bloem van zijn

ziel opende, als een geurige, witte bloem, welke trilde

op den adem van den wind en ontvankelijk was voor
iedere bevruchting.

Toen kwam de pest in de dessa, de oude Siti kreeg
het 't eerst; de menschen begroeven haar, gewikkeld in

vele sarongs, er was een groote slamatan***) en allen

weenden.
Doch na Siti volgde Si-Oedin en na Si-Oedin het

jongste dochtertje van Mohamed-Ali en toen volgden
er zoo velen, dat geen slamatans meer gegeven werden
en een groote vrees de menschen beving.
Wel kwam de controleur op inspectie en vertelde

den menschen de ratten te vangen en te dooden, doch
men geloofde den vreemde blanke op zijn paard niet.

Immers wat hadden zulke kleine onschuldige dieren,

die slechts van de paddi knabbelden, met een ziekte

door Allah gezonden uit te staan.
Toen werd ook Sidin ziek. Reeds een dag lag hij

rusteloos op zijn baleh-balch heen en weer te woelen
en toen de avond viel, zat de oude Pa Kromo als ge-

CASINO.
Op grootsehe wijze heelt het Casino haar Zandvoort-

sche seizoen inge/et.

De voorbereidende werkzaamheden hadden reeds

dagen te voren de belangstelling getrokken van tien

boulevardwandel aar.

Zaterdagavond bracht de openbaring aan de hoog
gespannen verwachting door de teeérieke verlichting

der duizendc gloeilampjes, zoo tact\ol langs raam en

gevellijn aangebracht.
[let Casino en het kurhaus komen daardoor mooi

uit in het nachtelijk duister.

Ver langs de kust is de Zandvoorstehe lichttintcling

waar te nemen en trekt het de groote aandacht naar

ons baddorp en haar heerlijk strand.

Het woord Tuschinski is weer een tooverwoord ge-

bleken.
Want in een niet te tellen rij voerden auto's de be-

zoeksters en bezoekers aan.

Alsof Straperlo in groot tormaat nog de zalen be-

heersen te, zoo vulde zich de groote Casinozaal met be-

zoekers.
Het inwendige beantwoordde geheel aan de verwach-

tingen, door den buitenindruk gewekt.
Verschillende nieuwe attracties cormen thans een

wisselend programma. Vooral het roulette-bal heeft de
belangstelling.
Hot restaurant in de serre maakt het toeven zoo,

dat van heengaan bijna geen sprake is en scheiden niet

uitgesproken worden.
Er is een pracht variété programma en als het wTeer

gunstig is, zal 's avonds het terras een toevlucht voor
honderden worden.
Tuschinski heeft het weer goed gedaan. Op een wijz e

die niet overtroffen kan worden.
Op Tuschinski manier.
Voor Zandvoort als moderne badplaats van het al-

lergrootste belang.
Goed zoo!

Sehilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

DE NIEUWE FOKKER.
De proefvluchten van de nieuwe Fokker strekken zich
tot boven Zandvoort uit. Bijna dagelijks kan men de
groote vogel boven Zandvoort zien cirkelen.
Dat de bijzonder belangstelling op de luchtreus ge-

vestigd is behoeven we natuurlijk niet nader te ver-
melden.

Woninoruil
Welke familie in Zandvoort wil haar woning ruilen
met die van Leeraarsfamilie in Bussum, gedurende de
maand Augustus of korter. Suite en 5 slaapkamers, bad,
tuin enz.

Brieven: Jan Steenlaan 10, Bussum.

TE HUUR GEVRAAGD:

ZIT-SLAAPKAMER
voor gezin met 1 kind, met gebruik van keuken. Vanaf
4 Aug.—15 Sept. Billijke prijs.

Brieven: Perseusstraat 1Ü, Haarlem.

***) Maaltijd.

woonlijk voor zijn huisje gehurkt, rookte zijn strooitje
en staarde voor zich heen met zijn onbeweeglijke,
kleurlooze oogen. Doch in zijn hart was groote smart,
want hij wist, dat de menschen niets vermogen tegen
den wil van Allah en dat zijn Anak-Mas zou sterven,
vóór en aleer het weder dag zou worden.
En terwijl Pa Kromo daar zat, naderde een vreemde,

lange gestalte met langzaam sleepende passen op zijn
groote bruine schoenen, een tulband van geel cachemir
was om zijn gebaard hoofd gewonden, en daar boven
uit glinsterde goud.
De dessa bevolking omringde den heiligen man, doch

bleef op eerbiedigen afstand, en wees den hadji het
huis van Pa Kromo.
De groote man was van heel ver gekomen om gene-

zing te brengen in de dessa. Allah zelf had hem ge-
zonden en hij verkocht djimats, die verdacht veel op
stukjes uitgesneden petroleumblik geleken, doch ge-
yrift waren met vele geheimzinnige teckens van het
graf van den profeet.
Deze djimats kostten veel geld
Zonder een woord te hebben, geuit, trad de oude

het huisje binnen en nam een der poesaka-knoopen,
welke zoozeer zijn trots waren.
Even aarzelde hij, doch toen viel zijn blik op de

nu onbewegelijke jongensgcstalte, waarvan alleen de
jagende ademhaling door den halfgeopcnden mond, en
het knippen der oogen bewees, dat hij nog leefde. En
Pa Kromo ging naar buiten, en legde den kostbaren
schat in de hand van den hadji. Deze schudde be-
dachtzaam het hoofd, deze djimats waren zeer duur,
en een gift aan Allah's afgezant was nooit groot ge-
noeg.
En weer lei Pa Kromo een gouden knoop in de bec-

nige hand, en nu trad de hadji de hut binnen. Allen
volgden, en vormden een nauwcn kring om de baleh-
balch. En de heilige man knielde op den grond neer
en maakte verscheidene buigingen naar 't Oosten, ter-

wijl hij met zcurige stern iets zong, dat niemand ver-

stond, en waarin alleen steeds het Allah-Allah door-
klonk. Daarna legde hij de djimat op clc hijgende
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In een \lot gespeelden wedstrijd, waarin de Badgas-
ten bijna voortdurend in den aanva] waren en bij wijlen
een subliem spel demonstreerden werd het „Railway"-
elftal op volkomen regelmatige wijze verslagen, hoewel
de uitslag geflattcrd is en de speclstcrktc van beide
ploegen niet juist weergeeft. Teeseling echter verving
Bclmont op zoo'n onvoldoende wijze, dat het nog te

verwonderen viel, dat de score nog niet meer verplet-

terend werd, dan zij nu reeds was.
In de achterhoede hadden Wevers en Hcsselink hun

honden vol aan de bewegelijke, keurig combinecrendc
Badgasten-aanval en moesten zij meermalen de hulp
van Kaspers en Hoebcn inroepen teneinde erger te

voorkomen. De groote Spoor-aanhang kon reeds vroeg
iuichen toen Kaspers de withemden zoowaar de leiding

bezorgde, maar toen bij eenige snelle uitvallen der Bad-
gasten 1 Ioeken zich te veel terugtrok en tweemaal ach-
tereen in eigen doel schoot volgden de doelpunten el-

kaar op met de regelmaat van een uurwerk.
Teeseling faalde volkomen en hij mag van geluk spre-

ken, dat de voorhoede der blauw-zwarten nog betrek-
kelijk weinig schoten op hem afvuurden, want de score
ware nog veel grootcr geweest.
Tot in het oneindige bleef de Badgasten-voorhoede

combineeren en het was een lust een midvoor als Mos-
sel aan het werk te zien. Het tweede doelpunt, dat hij

langs Teeseling kopte, was een juweeltje.
Eerst tegen het einde liet Hcsselink zijn elftal een

verandering endergaan. Kaspers ging achter spelen,

Schalkcr linksbinnen. Dit bleek inderdaad een geheelc
versterking, doch toen begonnen de vermoeienissen 'n

woordje mee te spreken en had de jeugdige Badgasten
achterhoede, met C. Dogger aan het hoofd, nog juist

genoeg reserve, om deze laatste stuiptrekkingen het
hoofd te bieden. Het was een faire ontmoeting, welke
door een enthousiast publiek werd bijgewoond.

„EEN NACHT IN FILMLAND".
„Casino" Zandvoort.

Zaterdag, 11 Augustus a.s. zal in het „Casino" te

Zandvoort, dir. A. Tuschinski een groot gecostumeerd
filmbal worden gegeven, welke de naam zal dragen van
„Een nacht in Filmland".
Door alle filmimporteurs en bioscoop-directeuren is

voor een groot bedrag aan prijzen ter beschikking ge-

steld voor de beste gelijkenis van Hollandsche en bui-

tcnlandsche filmartisten.

De jurv zal bestaan uit filmregisseurs, journalisten

en artisten, waarvan de namen nog nader bekend zul-

len worden gemaakt.
Bij gunstig weer zal dit filmbal op het terras en in de

zaal worden gegeven, terwijl bij ongunstig weder dit

feest zal plaats vinden in de zaal, welke plaats biedt
voor duizend bezoekers.

Eeniüe buitenlandsche filmartisten zullen dit nacht-
feest bijwonen, en met enkele Fransche filmartisten

zijn de onderhandelingen nog gaande. Het beloofd een
groot feest te zullen worden.

Ondergeteckcndc heeft de eer U hiermede in kennis te

stellen, dat hij naast zijn van ouds goed bekend

zijnd Rijwielmagazijn, geopend heeft een afdeeling

SPORT ARTIKELEN
Alles wat U eventueel mocht noodig hebben voor

Sport-beoefening is bij. mij verkrijgbaar.

Hopende door coulante bediening, evenals in de afd.

Rijwielen het vertrouwen waardig te mogen zijn, mij

beleefd aanbevelend,

HL C* van Nieuwenhuizen
Pakveldstraat No. 4 - Zandvoort

borst van den bewustelooze, maakte snel eenige drei-

gende bewegingen naar alle richtingen, brandde een
paar bosjes stroo onder de baleh-baleh van den kranke
en liet dezen aan iets ruiken.

Ademloos van bewondering keek de dcssabevolking

toe, de hadji maakte nu de meest phantastische dans-

bewegingen, om de booze geesten te doen verdwijnen,

en werkelijk, na eenigen tijd sloeg de patiënt de oogen

op, en keek verwonderd doch volkomen bij bewust-

zijn om zich heen, terwijl hij pijnlijk hoestte, daar de

scherpe rook in zijn neus en keel drong.

Waarschijnlijk was hij daardoor ook wel ontwaakt,

en de hadji zei dat het nu genoeg was, gaf den jongen

iets te drinken en liet hem slapen.

En werkelijk, vanaf dat oogenblik genas de jonge

Sidin langzaam en zeker. De hadji bleef nog eenigen

tijd in de dessa, en volbracht nog vele wonderbaarlijke

genezingen.
Ook ging hij vaak nog naar hooger gelegen dessa s,

doch waar hij ook ging, Sidin volgde hem op den voet

gelijk een trouwe hond.
De hadji was een praatgraag man, en wanneer hij

aan den kant van den weg rustte, zijn tulband had af-

gezet en zijn gloeiend, kaalgeschoren hoofd door den
koelen bergwind liet verkwikken, vertelde hij Sidin

wonderlijke verhalen, over de steden daar beneden in

de vlakte, over wagens die door het gebergte stoom-

den slechts gedreven door vuur, en over al het heer-

lijke wat de wereld bood.
En in de rijpe aarde van Sidin's ziel vielen deze

zaadkorrels en biociden op tot gigantische fantasie-

planten. Sidin zeidc, dat hij van plan was den hadji

te volgen ,en daar deze in den fiksch uit de kluiten

gewassen jongen, een lang niet onbruikbaren knecht

vermoedde, werd daartoe besloten.

Hij nam afscheid van niemand, nóch van zijn kar-

bouwen, nóch van zijn geiten ,nóch van zijn groot-

vader, die toch de beide gouden knoopen (pocsaka)

voor hem gegeven had. Sidin zocht zijn schamele

eigendommen bijeen, en maakte er een bundeltje van,

want het regende hard, en hij bezat slechts één baadje.

Hel Kappershuis Glara
is het bekendste adres
voor

Dames* en Heeren-Coifure
ORANJESTRAAT 17. B. v.d. BIJL

GROOTE
Zomer-Opruiming
IN

De W o i baa I

SCHOOLPLEIN 4, (h. Willemstraat)

Extra Koopjes* Extra* Koopjes

KINDERMATINEE IN CASINO.
Wij zijn Woensdag j.1. even een kijkje gaan nemen

bij de kindermatinee in Casino, waar Lotte en Alcx
Wins voor onze Zandvoortsche kinderen zouden op-
treden, Toen wij binnen kwamen konden wij onze oo-
gen niet geloven. Hondcrde en nog eens honderde kin-
deren waren aanwezig, en de stemming was boven elke
verwachting.
De kinderen hebben gegild van de pret en hebben

lustig hun liedjes met het echtpaar Wins medegezon-
gen. Het was voor de kinderen een onvergctclijkcn
middag.

„LARETTE" KOMT IN CASINO.
Wie kent „Larcttc" niet? Onze Hofgoochclaar. De

man met zijn onuitputtelijkcn humor. Kinderen en vol-
wassenen dwepen met hem, en wij moeten het ook eer-
lijk bekennen, Larctte staat aan de spits der gooche-
laars.

Aanstaande Woensdagmiddag komt Larettc de kin-
deren, en misschien ook wel de volwassenen met zijn
beschaafde goochelkunst in Casino amuseeren. Henri
Wallig heeft het Woensdag j.1. de aanwezige kinderen
reeds van het podium af medegedeeld, en zijn medc-
dceling was voor allen een aangename verrassing.
Wij zouden daarom alle kinderen en volwassenen in

overweging willen geven Woensdag a.s. 's middags half
drie; Op naar het Casino.

Zandvoortsche Brandstoffenhandel

AnthracSet
Hollandsche II en III . . f 1.70 Belgische II en III f 1.85 p. HL.

„ IV f 1.40 „ IV . . f 1.40 p. H.L.
Wales II en III . f 2.60 — f 2.30 ~ 2.00 p. H.L.

„ IV , f 1.80 p. HL
%§ST Minder dan 5 H.L. 10 et. hooger ""^JÜ

Eierenkolen O.IM. - Parel Cokes - Geklopte Cokes
G.R. Briketten - (Houtskool in papierenzakken
-— van V* H.L. ~

Centrale Verwarming
Brechcokes I, II en III

Anthraciet IV l0
/iS

„ I
50/80

Industrie

Roetvrije Steenkolen
Duitsche ,,

Union Briketten
K.E. i,

Let op onze Drie adressen.
Jh. v. Duivenhoden && M. HoBBenherg
HALTESTRAAT 45 - TELEF. 327 ^\ DIACONIEHUISSTRAAT 1 - TEL. 157

BENTVELD EN AERDENHOUT
H. van der MSeij voorheen Wed. J. Kapteêjn
ZANDVOORTSCHELAAIM 319 - TELEFOON 26099 (net Haarlem)

Vroeg in den morgen zou de hadji vertrekken, te-

gen den avond verliet Sidin onopgemerkt de dessa.
De hadji had dat zoo gewild, en Sidin vroeg geen re-

den.
Even rustte hij, onder den bamboestoel en staarae

neer op de dessa, waar hij 14 jaren geleefd had. Toen
stond hij op, en betrad het smalle pad naar beneden-
gcelglimmend bruin van den regen, bergafwaarts.
Maanden gingen voorbij. Sidin volgde den hadji en

dronk de woorden van wijsheid op, die vloeiden van
de lippen van den heiligen man, gelijk een ruischende
waterval.
Vele wonderbaarlijke genezingen werden volbracht,

veel meer menschen stierven, doch dit was niet de
schuld van den hadji, maar van de vele boozc geesten
welke hem tegenwerkten .

Sidin had een paar woorden Arabisch geleerd, en
kende nu ook de djimats snijden uit blik en er met de
meeste nauwkeurigheid de verschillende tooverteekens
opgriffen. Hiermede was hij dagen lang bezig, want
de ziekte woedde hevig en de djimats werden bij hon-
derden verkocht.

Sidin droeg nu ook mooie kleeren en sarongs met
groote paarse ruiten, leeren sandalen en een kakhi jas

en roodc fez. Hij reisde ver mede.
Hij zag de groote steden, hij trok mede als dekpas-

sagier op een schip, waar hij zich voelde, als zou hij

gaan sterven.
Hij kwam in de vlakten, waar het zoo heet was,

dat het loopen hem zwaar viel en hij 's nachts niet

kon inslapen, door de vele muskieten, welke gretig zijn

jonge bloed inzogen. Doch Sidin klaagde nooit, even-
min gaf hij ooit zijn verwondering over iets te kennen.

Eindelijk waren ze in een groote stad gekomen waar
het huis van den hadji stond.
Aan den voorkant was het een winkel, waar aller-

hande snuisterijen, kralen, kettingen, gouden ornamen-
ten, zijde en versierselen werden verkocht, door zijn

twee vrouwen en zijn vader; aan den achterkant was
een heel ruim woonhuis en een werkplaats.
De reis had den hadji veel geld bezorgd en zoodra

hij thuis was, nam hij er een vrouw bij. Ze was zoo
mooi deze Misah, zooals Sidin nog nooit een vrouw
had gezien. Haar sarong was van zijde, en ze drib-
belde met haar smalle voetjes in muiltjes, die van lou-
ter goud .schenen. Over het met veel kant versierde
onderlijfje, welke eng haar ranke bovenlijfje omsloot,
droeg ze een baadje van blauw of geel batist, gebor-
duurd met vele bloemen. Haar zware haarwrong geur-
de van odeur en haar tengere polsen rinkelden van
de gouden versierselen.
Haar gezichtje was blank en glad als een bloemblad,

en als ze haar zware lokken had gewasschen, en ze
ongegeneerd door het huis liep, alleen een sarong on-
der de armen bijeen gehouden, dan was het hem of hij

plotseling stond voor een bloeiende tjempakaboom.
Haar schouders glansden in het licht als het matte
goud.

Sidin beschouwde haar uit de verte en zijn gelaat
verried geenerlei uitdrukking, doch een andere jon-
gen, die ook in het huis van den hadji woonde, en
Mohamed Achmad Soetan Sinambar heette, een Su-
matraan van geboorte, bracht kleine geschenken voor
haar mede uit de stad, vruchten en bloemen.
Achmad had bij een hadji het fijne kralen borduur-

werk geleerd, dat deze in zijn toko verkocht, en nu
vervaardigde hij in zijn vrijen tijd de fraaiste slofjes,

die ze nog nooit gezien had, geheel bestikt met rood
paarse en witte bloemen.
Misah was er heel blij mee, en ze toonde het door

steeds tegen hem te lachen, bij het voorbijgaan. Want -

Misah en Achmed waren landslieden, en ze spraken
met elkander in een taal die geen der huisgenooten
verstond, en dan hadden zij de grootste pret.

Achmad zong luidkeels in de werkplaats en Misah
beantwoordde haar nationale gezangen met lange, hoo-
ge uithalen.
Dat alles was Misah niet kwalijk te nemen, want

het is een vroolijk volkje in de buurt van Pajacombo.
Ze leven steeds in de zon, tusschen de roode bouquet-
ten der kaneelboomcn en de bloeiende hagen van lou-

ter gouden Marygolds. En ze hebben nimmer zorgen
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Paradijsweg 11.

TE HUUR GEVRAAGD:
voor Augustus

2 gem. kamers met
(gebruik van) keuken
Pi-ijs 35—40 jjld. Br. ond.
no. 62 bur. van dit blad.

Weggeloop en
witte ruwh. Fox, bruine
vlek achter 't oor, luiste-

rend naar Robby. Tegen
bel. terug te bezorgen
Zandv.laan 31.

TAXI

TE KOOP:
Een mooi Meisjesfietsje,

7 a 9 jaar.

'n kleine maat Heerenfiets.

Prijs billijk. Parallelweg 17

Boe v i o r &
8 weken en 6 maanden van
bekroonde ouders. Te be-
vragen H. Brink. Groote
Krocht 28, Tel. 354 Zandv.

mm
lO 15 20 eb
in nieuwe verpakking

overa ver

Wordt GEVRAAGD een

NET MEISJE
voor vast van 8—4 uur.

Zonder goede getuigen on-
noodig aanmelden. Mevr.
de Jong, Koninginnew. 11

huis.

TE KOOP:
URINOIRS
Wit geglazuurd

DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19

Telefoon 464

Twee Heercn zoeken voor
11—26 Augustus

KAMER
liefst bij particulieren. Br.

met en zonder volledig
pension. Br. onder letter B
aan den Boekhandel F. de
Reijdt—Simons Helmond.

GEVRAAGD voor direct:

Een Net Meisje
voor dag en nacht. Banket
bakkerij" I. Rouw, Zeestr. 6

TE KOOP een partij

MATRASSEN
vanaf f 2.50

Afkomstig van een Hotel
DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19

Telefoon 464

Net Sffleisje
22 jaar vraagt leuke vrien-
din, om gezellig samen om
te gaan. Br. no. 63 lan de
Zandvoortsche Crt. Gcr-
tenbach's Drukkerij.

GEVRAAGD tegen 1 Sept
voor winter en zomer

em.
Prijs ong. 5 a 6 gld. per
weck. Br. ond. no. 61 bur.
Zandvoortsche Crt Gerten-
bach's Drukkerij.

TE HUUR aangeboden:

Vrij gen), beiiedënhuis
drie kamers en keuken, str.

water, mooi gelegen. Prijs
voor Aug. ƒ 130.— ; Sept.

./ 35.— . Br. ond. no. 64
bur. Zandvoortsche Crt.
Gcrtcnbach's Drukkerij.
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Duryca-Pudding 12'/»—10 et
Bcssensap, per flesch 14 et
Limonade, per flesch 50 et
Cakes, 4 stuks a 10 et

Tafelkoeken, per blik 25 et

KEG'S VERPAKTE LEVENSMIDDELEN
— Tevens Petroleum verkrijgbaar —

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8
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BOEKBESPREKING.

Het orig* NederL Kunst Cabaret
onder artistieke leiding van EDUARD VETERMAN

(10 personen)
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Donderdag 2 Augustus * Aanvang 830

DE TOOVERBAL
HUMOR — SATYRE — LEVEN!!

Het repertoire omvat 20 nummers ieder met afzonderlijke decors
en costumes. EIGEN ORKEST.

ADOLF ENGERS confereert!!
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gehad in hun rijk land, en zijn nooit gekneveld; zij

missen het zwaarmoedige van den Javaan.
Misah en Achmad waren bovendien beiden nog

slechts vijftien jaren oud en de hadji was een oude
man.
Van dit alles had Sidin niets gemerkt, want de ver-

moeiende reis, de verandering van zijn koel, gezond
berg klimaat naar de gloeiheete, benauwde stad. had-
den hem op zijn baleh-baleh ter neer geworpen. We-
ken achtereen lag hij in zijn kleine kamer der bijge-
bouwen, welke hij deelde met Achmad, buiten bewust-
zijn, doch de hadji was een wijs man en gaf hem chi-
nine,en op den duur overwon deze in Sidin's gezond
gestel de malariaduivel, en Sidin kwam langzaam weer
tot krachten.
Had hij tot dusver een slaafsche onderworpenheid

voor den hadji gevoeld, nu kende zijn bewondering
voor diens kunde geen grenzen, en hij aanbad hem
in stilte, als één die almachtig was.
Toen alles in huis weer zijn gewonen gang ging en

Sidin weer heele dagen bezig was met het fijne uit-

snijwerk, dat tot zijn taak behoorde, gaf de hadji hem
op zekeren avond, toen beiden alleen waren in de
werkplaats een mes ten geschenke. Het was een groot
mes in een bruin handvat, omspannen met nikkelen
ringen, en het kon aan een ketting gedragen worden.
•Sidin nam het aan met groote verbazing en was trotsch
op dit geschenk en droeg het voortaan aan zijn leeren
gordel.
Wederom gingen eenige maanden voorbij zonder be-

langrijke gebeurtenissen.
Misah glimlachte nu niet meer tegen Achmad, doch

ze sloeg de oogen neer als ze hem zag, en vluchtte
weg als een schuw diertje.

Op zekeren nacht toen Sidin wakker op zijn baleh-

baleh lag, en wederom den slaap niet kon vatten door
de ontelbare muskieten, welke met fijn zoemend ge-

luid om zijn hoofd gonsden, zag hij hoe langzaam, heel

langzaam de wrakke deur op een kier werd openge-
stooten.

In de zwakke lichtstraal welke door de kier naar

binnen viel, had hij gezien, dat het de hadji zelf was,
die zoo geheimzinnig naderde, en daarom bewoog Si-

din zich niet, ook niet toen de hadji het licht boven
zijn baleh-baleh hield, en in zijn gezicht liet spelen,

ook niet toen de hadji zacht de sarong waaronder hij

sliep wegsloeg en tastend met de hand voelde langs

zijn lichaam. Want wat de goeroe deed was goed, de
hadji was een wijs man.

Als hij stil in den nacht naderde met een klein
lampje en niet gezien wilde worden, dan wilde Sidin

hem ook niet zien.

De hadji tastte voorzichtig verder en Sidin voelde
hoe hij het mes, dat hij 's nachts zorgvuldig onder zijn

bantal verborg, met zijn andere bezittingen medenam.
Toen voelde Sidin door zijn gesloten oogleden meer

dan hij zag, dat het kleine lantaarntje werd uitge-

doofd, en -een gcruimen tijd was alles doodstil.

Dan hoorde hij plotseling in den hoek een steunend
rochelend geluid, dat slechts even duurde, daarna een
klak als van een metalen voorwerp op een steenen
vloer, dan werd er voorzichtig een deur gesloten.

Nog even kan hij een sluipenden tred beluisteren,

dan verstierf alles in de stilte. Sidin lag nog onbe-
weeglijk, doch eindelijk in een zwaren onstuimigen
slaap, waaruit hij eerst in den vroegen morgen ont-

waakte, door het geluid van vele stemmen.
Het stralende morgenlicht parelde door de voegen

van het dak en de open deur, en tooverde ronde du-

caten op den aarden vloer.

In de deuropening stonden vele menschen en afge-

zonderd van allen, geleund tegen een paal, stond Misah
en trilde en sidderde als cen klein vogeltje, terwijl ze

met wijd opengesperde oogen naar iets keek, zoodat
Sidin haar blik volgde.

't Allereerst werd zijn aandacht getrokken door zijn

mes op den grond. Sidin verwonderde zich, het was
vuil en vol bruinroode vlekken, terwijl hij het toch

pas den vorigen avond een half uur blank en glim-

mend had geslepen op een natten steen.

Doch van het mes gleed zijn blik naar de andere

baleh-baleh daar in den hoek.

Albert Einstein, Mijn kijk op het leven.

Geautoriseerde vertaling van T. Landré.

Dit boek is niet bedoeld als zrai maar een bloem-
lezing van redevoeringen en artikelen. Evenmin wil
het geven een terugblik op liet verleden. Integendeel,
het geeft een beeld van den tegenwoordigen tijd in al

zijn volheid, een beeld in het bijzonder van een menseh
van dezen tijd, die in al wat hij zegt en doet slechts
één wet kent, die van zijn eigen natuur. Die natuur is

humanistisch, het is de natuur van een menseh, en die
door zijn innige verwantschap met alles wat de vrije
menschelijke geest ooit heeft voortgebracht, gekomen
is tot een hoogen graad van universaliteit. Dientenge-
volge is al wat in dit hoek staat persoonlijk, natuur-
lijk on meii.schelijk. liet is cle faal van een menseh, zij

het dan van een zeer bij/onderen menseh, tot men-
schen. Niemand behoeft zich te laten afschrikken di.or
den naam van den schrijver en door het aureool van
voor den «jewonen mensen nie f te bevatten geleerd-
heid, dat dien naam omzweeft. De lezer krijgt het ge-
voel in tegenwoordigenheid te zij van een grooten tijd-

genoot, die hem in eenvoudige, duidelijke taal van zijn
levensbeschouwingen, van zijn denkbeelden over poli-
tiek, pacifisme, het jodenvraagstuk, vertelt. Kn dan
eindelijk, wanneer al pratend een nauwer contact is

ontstaan, laat Einstein ook een blik werpen in zijn
eiücn wetenschappelijke werk, dat tot het allerhoogste
behoort wat de wetenschap in onzen tijd heeft gepres-
teerd.

Dit boek is zoo in alle opzichten levend, dat men
met meer recht dan op welk boek ook, de woorden
van Walt Whitman erop kan toepassen: „wie dit boek
aanraakt, raakt een menseh aan". Het is een getuige-
nis van Albert Einstein's geloof in de menschen, in

een wereld van onderling hulpbetoon en in de zending
van tic wetenschap om een band te leggen tusschen de
volken. Maar het is ook een wapen om voor dit gelof
te .strijden. En als zoodanig is het van bijzondere bo-
teekenis juist in dezen tijd, die cen ieder den plicht
oplegt zich nauwkeurig rekenschap te geven van zijn
geestelijke gesteldheid, en daardoor zijn levenstaak
opnieuw en scherp te toetsen.

Iwan Boenin, Het leven van Arsenjew.
Vertaling van Dr. A. Koslof.

De eenige groote roman van den Nobelprijswinnaar
Litteratuur 1933.

Het is ons een voorrecht hierbij het eerste boek in
de Nederlandsehe taal aan te kondigen van den Nobel-
prijswinnaar 1933 Iwan Boenin. Wij kozen daarvoor
„Het leven van Arsenjew", omdat dit boek zijn eenige
groote roman en ongetwijfeld een van Boenin's be-
langrijkste werken is; in zekeren zin een autobiogra-
fie. Niemand zou het leven van den kleinen adel van
Rusland zoo kunnen beschrijven als juist hij, omdat
hij zelf tot die categorie behoort. Uit het leven van
Arsenjew spreekt duidelijk Boenin's eigen levenshou-
ding. Treffend beschrijft hij het landelijke leven in het
oude Rusland; hij wil dit leven zien als een aaneen-
schakeling van zonnige dagen, vol geluk en vreugde,
terwijl toch telkens sombere herinneringen bij hem op-
duiken, zoodat over alle zonnigheid toch een waas van
droefheid en eenzaamheid blijft liggen. Door alles

heen klinkt zijn opvatting, dat men, ondanks het
slechte en leclijkc dat er bestaat, toch het leven moet
liefhebben; dat men er niet het onmogelijke van moet
verwachten, omdat ons dan in vele opzichten slechts

teleurstelling ten deel zal vallen.

Boenin beschrijft ons het leven van Arsenjew —
waarvan wij hier niets willen verraden — op meester-
lijke wijze. Hij bewijst daarmede, dat hij een van de
grootste stylisten is van de hedendaagschc litteratuur,

aan wien, terecht, de Nobelprijs thans is uitgereikt.

Hij kent Rustland als geen ander; zijn woordenschat
is overweldigend en elk woord heeft zijn eigen bedoe-
ling. Hij weet vaak met een paar woorden iets weer
te geven, waarvoor een ander vele volzinnen noodig
heeft, en daarbij zijn die korte zinnen van Boenin veel
kernachtiger, pittiger, beeldender, sprekender dan de
lange volzinnen der andere schrijvers. Zijn werk ken-
merkt zich door een preciesheid in de beschrijvingen,

een zeker rationalisme, dat echter door een hang naar
het mystieke getemperd wordt, een logische ontwik-
keling van de gebeurtenissen, een grondige studie van
de typen van karakters, die hij beschrijft, afwezigheid
van elke oneffenheid. Dat aan Boenin, als eerste Rus,
de grootste letterkundige onderscheiding ten deel viel,

bewijst tevens dat hij 'op één lijn wordt gesteld met
de andere, groote Russische klassieken.

Daar lag Achmad. Doch wat lag hij daar vreemd
met starwijde oogen, zijn hand aan de keel, terwijl zijn

baadje geheel bevlekt was. . . .

Sidin begreep het niet recht, hij voelde dat Achmad
dood was — dood — en dat zijn döbd in verband stond
met het nachtelijk bezoek van den hadji.

Op dat oogenblik trad de hadji met eenige gerechts-

dienaren het vertrek binnen. De menschen weken eer-

biedig voor hen op zijde.

Sidin hoorde ze luid en druk spreken, terwijl de ha-

dji herhaaldelijk op hem wees.
En plotseling, voordat Sidin begreep wat er gebeur-

de, hadden de beide politiemannen Sidin aangevat en
sloten zich een paar handboeien met scherpen metaal-

klik om zijn tengere polsen en cen barsche stem ver-

maande hem mee te gaan.

Hij begreep niets van het verhoor dat volgde. Ver-
scheidene dagen bracht hij door in de gerechtszaak

Daar waren vele Hollanders, die tot hem spraken in

zijn eigen taal, en hem allerlei vragen stelden. Daar
was ook de hadji die een luid en opgesmukt verhaal

dev.d aan den rechter, hoc de knapen steeds in vol-

slagen vijandschap hadden geleefd.

En weer begreep Sidin niets, want hetgeen de hadji

vertelde was niet waar. Sidin en Achmad hadden nim-
mer een ruw woord tot elkander gesproken. Doch in

Sidin's ziel was nog altijd een groot vertrouwen. De
hadji had alles zoo gewild, zóó zou toch alles wel het

beste zijn en Sidin 'twijfelde er niet aan of alles zou

weer worden als vroeger, en de goeroe zou hem op een

goeden dag weer meenemen naar huis.

Toen men hem vroeg of hij Achmad gedood had,

antwoordde hij ja, doch op verdere vragen zweeg hij.

De cipier vertelde hem, dat hij opgehangen zou wor-

den, of anders levenslang naar de kolenmijnen zou

worden gezonden. Sidin glimlachte vaag en dacht aan
den hadji, die als de tijd 'daar was, alles ten goede zou

schikken. Want de hadji was een wijs man en wist

alles 't beste.
Dagelijks zag Sidin vele gevangenen voorbij zijn cel

trekken. Doch hijzelf sprak nooit iemand. Zijn kleine
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baar bij:
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Boekhandel Haltestraat 11, S. VERLOOP, Kan-
toorboekhandel, Haltestraat 38; P. PLAT, Speel-

goedwinkel Haltestraat, Zandv. Papierhandel, Swa-
luestraat en bij den uitgever GERTENBACH'S
DRUKKERIJ, Achterweg 1.

Mevrouw! Door onze geweldige om-
zet, is de KWALITEIT een waarborg

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, Bloedworst, Kalfs Boterhamworst,
Kalfsgehakt, Pekelvleesch van de firma Cohen,
Leverkaas, Lever, Gekookte Ham, Schouderham,
Rauwe Ham, Blaas ham, Roastbeel, Bacon, enz.

Speciale Aanbieding:
Goudsche Kaas, per pond vanaf 29—35—39 et

Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et

Haringsalade 25 et

Vleesch salade 30 et

Mayonnaise _ ..35 et

1 blik gemengde Biscuits, .... één gulden
Frankforter Knakworstjes in blik, inhoud 4 paar,

ƒ1—
1 Potje Mayonnaise en busje Zalm tezamen ƒ 0.30

Het fijne pakje Melange B.F.M., is haast niet te

onderscheiden van roomboter.
Groote Omzet waarborgt kwaliteit.

Zie de Etalage.

LJ* Knotte? - Haltestraat 36

cel was benauwd en wanneer de zon scheen op het
zinken dak, was het drukkend heet, en Sidin lag heele
dagen met ontbloot bovenlijf op zijn baleh-baleh met
gesloten oogen, zoodat het scheen of hij sliep. Doch
Sidin sliep niet, en dacht na. Hij wist dat dit het lijden

was door toean Allah opgelegd, hij wist ook, en of-

schoon hij niet alles begreep was het hem klaar, dat
de hadji er in betrokken was,, en hij den hadji diende
door hier te zijn en te wachten.
Want Sidin's ziel was trouw en zuiver als een dauw-

drop en zijn vertrouwen in zijn meester was grenze-
loos.

Doch zijn jong, in de bergen zoo sterk, lichaam, was
te zeer verzwakt om dit leven lang vol te houden. De
koortsen kwamen terug, en na ecnigc dagen bracht
men hem naar het hospitaal.
Toen het leven ,cn de goede zorgen van den vrien-

delijken dokter weer overwonnen, vertelde men Sidin

dat hij vrij was en dat hij heen mocht gaan ,waar hij

wilde .

Zijn klecren werden hem teruggegeven. Zijn mooie
bruine jasje, waarop hij zoo trotsch was geweest voor
zijn gevangenschap, was veel te ruim nu voor zijn ma-
gere gestalte. Als een jongen was hij de gevangenis
binnengekomen, het scheen of een oude man de poort
uitging.
Blinkend wit lag de breede weg voor hem in de bla-

kerende zon, zoo fel blonk de gloed in zijn verzwakte
oogen, dat hij ze sluiten moest. Zijn becnen trilden,

ze konden zijn magere lichaam nauwelijks torsenen.

Toen riep Sidin een dogcar aan. Dit had hij soms
gedaan, toen hij nog bij den goeroe was. En nu kon
hij het immers weer doen, want hij ging naar huis te-

rug. Hij had het immers geweten, en ondanks alle

tegenspraak was de hoop in zijn ziel blijven wonen,
een licht dat uitstraalde over de toekomst, een voer-

tuig dat hem bracht over de ellende van het heden-

En nu was die belofte in vervulling gekomen, en Sidin's

hart klopte met felle slagen.

Zijn leermeester had hem niet beschaamd, in een

kwartier tijds zou hij zijn geliedfen goeroe weerzien.

Dagelijks versch gebrande
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Hoe wijs en machtig was de hadji hem te kunnen
verlossen uit die gevangenis, waarin hij op bevel van
de blanke mannen was gekomen.
Veel te lang duurde Sidin de rit. Hoe brandde zijn

hoofd door het schokken van de dogcar over de weg-
oneffenheden. Doch bij den hadji was immers de me-
dicijn, die voor alles genezing zou brengen.
Het huis van den hadji stond leeg. Sidin stond er

voor en trachtte een uitweg te vinden. Hij liep heen
en weer als een hond, die voor een gesloten deur komt.
Zijn hoofd duizelde en gloeide.
Ga naar de tanah lapang*) daar zal je hem vinden,

sprak een buurman, die mandenverkooper was, en op
zijn gezicht lag een breede grijns. Doch Sidin zag dat
ook weer niet.

Hij had geen geld om de dogcar te betalen, dus stap-
te hij weer in, liet zich naar de tanah lapang rijden.

Het zag er zwart van de mensehen.
Sidin liet de dogcar wachten en ging op zoek naar

zijn geliefden meester.
Zijn magere gestalte gleed als een schim door de

dichtopeengepakte menigte. Sidin handelde als in een
droom, hoe, dat wist hij niet, doch hij drong door de
menigte heen, tot hij kwam voor een muur van sol-

daten, die schouder aan schouder rondom een plat-

vorm stonden .

En op dat platvorm zag Sidin den hadji.

Een zwakke kreet ontsnapte hem.
Hij wilde toesnellen, doch de muur van soldaten

weerhield hem.
Wat stond de hadji daar vreemd, met ver ontbloo-

ten hals en lijkgroen gelaat! Sidin wachtte, wachtte
tot hij gelegenheid zou vinden naar zijn meester te

gaan.
En toen gebeurde vlak voor zijn oogen het afgrijse-

lijke. Hij zag hoc een mensch een touw om den hals

geslagen werd. Hij zag de vreeselijke toebereidselen,

het gruwelijke gebeuren.
De laatste poging van het slachtoffer om nog te ont-

*) gcrechtsplaats.

EERWAARDE.
Roman door G. van Nes-Uilkens.
De bekende schrijfster van den cyclus Duikelaartje,

Ingrid, Lichte Vensters geeft in haar nieuwen roman
Eerwaarde het verhaal van een plattelandsdominee.
Deze geschiedenis is zoo vlot en boeiend geschreven,
dat het niemand behoeft te verwonderen dat dit
nieuwe boek van deze veel-gelezen schrijfster ernstig
aanmerking is gekomen voor den prijs, uitgeschreven
door de „Haagsche Post" voor een pakkend vervolg-
verhaal.
Eerwaarde, een ongetrouwd predikant, heeft tot

standplaats een afgelegen dorp te midden van meren.
Hij is echter minder toegewijd aan zijn ambt dan aan
zijn groote liefde, de natuur, en wordt vaker in zijn

boot op 't water gezien dan in het dorp. Zijn enkel-
voudigheid en naïviteit zijn oorzaak van een wat al
te simplistische kijk op mensehen en dingen. Het dorp
begrijpt hem niet en hij niet het dorp.
Als hij een dorpskind, dochtertje van een dronk-

aard, veel in huis haalt en later dit meisje, boven de
schooljaren gekomen, zelfs heelemaal als huisgenoot
in zijn woning opneemt, ontwaakt de bekrompen
dorpslaster, die steeds op iets bijzonders loert, en
wrijft hem, den vrijgezel, verkeerde bedoelingen aan.
Allerlei omstandigheden versterken de kwaadspreke-
rij, totdat deze zóó eisenend wordt, dat de kerkeraad
zich met het geval gaat bemoeien.
Als de kerkeraad zijn waarschuwing in den wind

ziet slaan, straft hij de twee op onbarmhartige wijze,
waardoor Eerwaarde als predikant onmogelijk wordt.
Hij verlaat dan het dorp, om een nieuw leven te be-
ginnen op het redactiebureau van een provinciale cou-
rant. Het meisje, Wieske, gaat terug naar een vroege-
re betrekking in een andere stad. Zoo valt dus een
zuivere vriendschap ten offer aan dorpsche bekrom-
penheid en zucht tot kwaadsprekerij. Naar het uiter-

lijk althans. Innerlijk hebben ze eer een versterking
dan een verslapping der liefdebanden bewerkt,

PAVILLON RICHE,

Een van de oudste en modernste Dancings is zeker
wel Pavillon Riche aan de Boulevard. De intieme,

uiterst modern ingerichte bovenzaal, en de gezellige

benedenzaal met terras zal menig badgast nooden tot

een bezoek.
De directie van Pavillon Riche heeft vanaf heden,

28 Juli voor afwisseling gezorgd en zal bij de Thé-,

Diner- en Soiree Dansante het nieuw geëngageerd or-

kest The Harolds Band voor U ongekende dansmuziek
spelen.
Voor origineele Parijsche Apachen Dansen zal het

Danspaar Dorris and Dassy U iets heel bijzonders te

genieten geven.

JL Jacobson Jr*

Behangerij en Stoffeerden}.
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komen, het wegvallen van het luik, alles, totdat een
lichaam waaruit alle levensgeesten geweken waren, en
nog alleen een spiersiddering trok, bleef.

Toen ging het volk weg, onder den indruk van het
gebeurde. Druk bespraken ze het geval terwijl ze kwee-
ketan en oebi**) kochten bij de waronkjes aan den
weg, en glazen zoete, roze stroop dronken met ijs, want
het was midden op den dag, en de warmte was groot.

Sidin volgde de stroom als in een droomtoestand.
De hadji, zijn goeroe, opgehangen. Nu was alles

voorbij, nu was de werjald leeg en de hoop, het glan-

zende vertrouwen geweken.
De hadji, die wijs was, haast even wijs als Allah, de

hadji, die het graf van den profeet had bezocht, en vele

zieken redde uit de kaken des doods, was opgehangen.
Tot het laatste oogenblik had Sidin gedacht, dat er

een wonder zou gebeuren, dat de hadji zich zou hebben
gemetamorphoseerd in een vogel, die wegvloog en al-

len zou uitlachen, en drijven in den blauwen ether,

frank en vrij.

En toen dat oogenblik voorbij was gegaan, en de
hadji machteloos was gebleken, voelde Sidin het leven
van zich afglijden, als een kleedingstuk dat men weg-
werpt.

Een der vrouwen, die jaloersch was geweest op'

Misah, had alles uitgebracht. In domheid. Doch de
blanke rechters waren slimmer dan de sluwe hadji en
hadden de ware toedracht der zaak doorzien.

Holle klanken waren voor Sidin de woorden, die hij

hier en daar opving. Ze gleden af langs de koele ge-

voelloosheid van zijn wezen als al dat andere geleden
was, weg.
Uren liep Sidin voort. Fel brandde de zon. Dan werd

't koeler. De korte schemering viel, insecten gonsden
en zoemden. In het Westen verstierf het laatste dag-

licht.

**) Inlandsche lekkernijen.
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Nu het Zomer is»

Het heeft lang geduurd dit jaar, maar eindelijk is dan
toch de zomer langs onze Zandvoortsche kust neerge-
streken.
Het onbestemde van de voorjaarstijd heeft door bui-

en en vlagen wat al te veel gekort van de voorzomertijd
en van de volle zomertijd. Want reeds waren de vacan-
ties in het land en nog bleef het koesterende stralen

van de zonnewarmte tot enkele dagen als toevallig be-
perkt
Donker werden de komende tijden ingezien en dat ge-

voegd bij de tijdsinvlocden gaven weinig bemoedigende
vooruitzichten.
Dat het weer echter van zeer groote invloed is, dat

werd door de laatste dagen bewezen.
Wat hebben wc er ons over verheugd, toen het weer

minder gunstig of beslist ongunstig genoemd kon wor-
den, dat er toch zoo'n trek van vreemdelingen naar ons
baddorp kwam.

Enthousiasten, die zich niet lieten weerhouden, al gaf

de Julimaand nu niet direct dat, waarop we recht had-
den te rekenen.
Wat gaf een vlaag, wat gaf een buitje.

Naar Zandvoort.
De kalender gaf toch de zomertijd aan. En voor dui-

zenden en duizenden zijn zomertijd en Zandvoort een.

Trouwens, dat het weer niet zoo heel erg ongustig is

geweest, dat bewijst wel de gebruinde huid, in welk be-
zit velen zich nu reeds mogen verheugen.

Zoo'n kleur krijgt men niet in enkele dagen en met
recht mogen de bezitsters en zij vooral naast de bezit-

ters fier en trotsch op het zomerbruin zijn.

Immers, het geeft aan, dat men stamgast op het bad-
dorp is. Dat men langer op Zandvoort heeft vertoeft
dan een enkele dag.
Dat men tot de gelukkigen behoort die dagelijks of

bijna dagelijks kunnen genieten van ons heerlijk strand,
van onze duinen, van onze zee.

En bovendien, dit mogen we er als bijkomstig wel aan
toevoegen, het kleurige flatteert.

Er schuilt toch geen gevaar in, als meri "bewondering
—keeft—^fs-e?—d-Q- -era-aak-- vnr»-on zcr -tiou v; c bï-<roek3terrs ~*Z'X

de kleurige fleurige combinatie van natuur en kunst op
het voordeeligst geëxposeerd ziet?

Geloof niet, dat we ons nu op het terrein willen wa-
gen van al te voordeelig of al teveelexpositie. We be-
doelen, dat we nu niet in 't geding willen brengen een
of meer centimeters te laag of een of meer centimeters
te smal.
Daar is in de raad nog kortgeleden uitvoerig over

gesproken. Dat kunnen we dus nu laten rusten, al heb-
ben we onze aanteekening in ons archief geborgen.

't Is toch niet onmogelijk, dat het voor en tegen toen

De tijd der tegenstrijdigheden*
Vervolg.

Zoo was het indexcijfer dier kosten voor een gemid-
deld arbeidersgezin in Maart 1930: (de tijd vóór den
oorlog op 100 gesteld) 162.8; in Maart 1931: 154.3; 1932:
141.1; 1933: 137.9; in Juni 1933: 137,4; in September
139.5; in December 142.5; in Maart 1934: 141.5.

De daling, die in Juni van verleden jaar reeds 15Vs %>
bedroeg, is dus weer tot 13 °/o verminderd, maar bij de
voeding is dat veel sterker: daar was de daling in
Maart 1933 reeds 24°/o en thans nog slechts 15 l's%; op
dezen post van het budget werken de genoemde maat-
regelen het meest. (Tusschen haakjes: dat, ondanks de
daling der uitgaven voor kleeding en schoeisel met
resp. 39 en 32 %>, het geheele budget niet meer is ge-

daald dan 13 °/o komt, doordat het overige bestaat uit

huishuren en voornamelijk diensten, dus Ioonen, die

beide een zekere starheid vertoonen).
Wat nu de loonsverlagingen betreft, zoo vindt men

die het sterkst bij de overheid en bij het meest onbe-
schutte bedrijf, n.1. de zeelieden. Vergelijken wij ook
hier den toestand van 1930 met dien van thans, dan
vinden wij, dat b.v. het loon der werklieden van de
gemeente Amsterdam in dien tijd met ongeveer 14 °/o

tachteruitgegaan is, dat van den schrijver zelfs met
22 % , ongeacht wat nog te wachten is, en dat het loon
van den zeeman met 18 % gedaald is. Daarop volgt dat
van den stucadoor met een vermindering van 15 °/o; van
den timmerman en den metselaar met 12V= °/o, den
drukker met 12 %>, den metaalbewerker met 10 %>, den
bakker met 9%, den sigarenmaker, den kleermaker, den
confeetiewerker met 7 %.
Zoo blijkt dus, dat, met enkele uitzonderingen, te

Amsterdam de daling van loon nog niet sterker is dan
die van de kosten van het levensonderhoud. Maar men
bedenke daarbij, dat de belanghebbende dat geenszins
bemerkt, omdat de loondaling eerst later komt, zoo-
dat eerst een levensverruiming intreedt met een aan-
passing aan den nieuwen toestand, waarna dan de
loondaling veel meer voelbaar is en het veel moeilijker
maakt om op het oude peil terug te kceren. Dat inder-

daad een levensverruiming nog in de laatste jaren
heeft plaats gehad, is, naar de moening van den schrij-

ver duidelijk, als men kijkt naar het bezoek van voet-
balwedstrijden, bioscoop etc. naar het moderne bad-
leven en daarbij behoorend toilet en naar andere uitin-

gen van niet bepaald noodzakelijke levensgewoonten;
ja zelfs dat politieagenten en tramconducteurs zich het
bezit van een auto hebben kunnen verzekeren, valt te

geuit later nog eens materiaal zal geven voor een be-
schouwing. Zelfs al is het dan in de koude wintertijd.

In wintertijd over dat? Wel zeker, waarom niet?

Deze winter gaat toch aan het groote jaar vooraf, aan
het jaar van de verkiezingen. Er zal nog wel meer zijn,

dat nu misschien onbelangrijk wordt geacht, maar dat
dan waarde zal hebben, hoogc waarde misschien nog
wel, al zal die waarde toch altijd alleen in politieke
taxatie gezocht moeten worden.
Maar nog is het niet in de voorwintertijd van de ver-

kiezingen. Al werpen 'groote gebeurtenissen hun scha-
duwen vooruit, nog wordt daardoor September niet ge-

raakt.
September?
Neen, nu is het echt fijn zomerweer en toont de groo-

te aantrekkingkracht van Zandvoort zich in volle kracht
Zie maar eens, hoc alles naar Zandvoort wentelt.
Gelukkig, die belangstelling.
Want zoo ooit, dan is het nu meer dan ooit, dat vele

kleintjes een groote moeten maken.
Doch ook daar willen we het nu niet over hebben.
Zou het geen ondankbaarheid zijn, nu somber ge-

stemd innerlijk gevoelen te moeten weergeven, nu de
zonncweelde ons zoo rijk wordt toebedeeld?
Nu alles in het teeken van de zomervrcugde, de zo-

mer ontspanning, het zomergenot staat?
Wat we straks zullen schrijven, straks zullen moeten

schrijven als cle rekening opgemaakt is, als het seizoen
1934 weer voorbij is, laat dit thans in het aan de zomer-
tijd gewijde artikeltje geen invloed hebben.
We hebben op Zandvoort allemaal naar zomer ver-

langd. Nu is het zomer. Daarop dus alleen het oog
thans gevestigd.
Want dat is toch zeker naast al het andere, Zonder

zomer zonne is een seizoen verloren. Bestaat er zelfs
geen kans, om maar in een heel klein beetje te voldoen
aan de verwachting van Zandvoort's inwoners.
Wat dan ook andere invloeden kunnen zijn of werke-

lijk zijn, de natlatigheid van de zon is een factor, die
gelukkig nu althans uitgeschakeld kan worden bij cven-
tueele negatieve uitkomst.
Waar men in Zandvoort voor gearbeid Jieeft in stille

"tUd." \Viiiï."-iït 'Zajïct^o(Tv">:ng"reeu > ;S vcïcii t;-..-^. j^"
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maakt is voor het nieuwe seizoen, het kan thans haar
productieve waarde ten volle ontwikkelen.
Want de zon, de echte zomerzon heeft ons, nu de

hoogtijdagen van het seizoen aanbreken, niet teleurge-
steld.

Is er wel grootere weelde denkbaar/daYi een dag aan
het strand, als zonnestraling binnenlands er heerlijke
warmte tot loomheid en sufheid spoort?

Hetzij, dat men zich plaatst daar, waar alle zorg en
toewijding van de stoeleman alle wenschen weet te
voorkomen, of dat men eigen terrein kiest.

constateeren. Het betreft hier natuurlijk het boven-
genoemde deel der bevoorrechte werkenden, die een
niveau hebben bereikt, waarvan het de vraag is, of het
in deze tijden kan worden behouden.
Gaat nu de daling van het loon naast de stijging der

kosten van het leven door, dan zal het tot een aantas-
ting van dat peil onvermijdelijk moeten komen, wat,
zoolang het niet al te sterk wordt doorgevoerd door de
belanghebbenden zal moeten worden aanvaard, gezien
ook de noodzakelijkheid van vermindering van de le-

venswijs, die zich in alle lagen der maatschappij, zoo-
wel beter als slechter gesituteerd dan zij. reeds eerder
heeft aangemeld.

Een derde tegenstrijdigheid, waarop reeds herhaalde-
lijk de aandacht is gevestigd, is gelegen in de verschil-
lende wijzen, waarop de verschillende middelen van
bestaan worden gesteund, n.1. eenerzijds collectief, zoo-
als de landbouw, anderzijds individueel, zooals handel
(middenstand) scheepvaart, industrie.

Bij den landbouw is men er van uitgegaan, dat die
geheel noodlijdend is, zoodat niet personen, die het
noodig hebben, maar producten, die te laag in prijs

heeten te zijn, worden gesteund, en ieder, die de ge-
steunde producten verkoopt, den hoogeren prijs ont-
vangt, ook als hij dien volstrekt niet noodig heeft om in
het leven te blijven. Bij alle anderen steun wordt alleen
hij geholpen, die de hulp blijkt noodig te hebben, om
niet onder te gaan.

Vanwaar die tegenstelling? Duidelijk is dat niet,

maar vermoedelijk komt zij voort uit het feit, dat de
landbouw door veel reclame te maken en sterker druk
op de regeering te oefenen, de gedachte heeft weten
post te doen vatten, dat land- en tuinbouw voor een
land onmisbaar zijn, dat zij het fundament der natie
zijn, dat zij het geheele land voeden, dat zij de beste
en dcgelijkste menschen kweeken en de stedelijke be-
volking eigenlijk een ontaard volksdeel is, dat door het
platteland telkens regenereerd moet worden enz.

Deze groote verdienste zou dan extra steun ten volle

rechtvaardigen.
Intusschen zijn deze beweringen nog nooit bewezen,

want, hoezeer onze statistiek ook ontwikkeld is, een
van de gebrekkigste is wel die van den landbouw, ge-

volg van het feit, dat zij door den hardnekkigen tegen-

stand van de landbouwautoriteiten de eenige is, die

nog niet naar het Centraal Bureau voor de Statistiek

is overgebracht en daardoor nog altijd op onvolledige
en onwetenschappelijke wijze wordt beoefend.
Zoo is het tot dusverre niet mogelijk, eens uit te ma-

ken, wat de landbouw in het Ncderlandsche maat-

En dan een dag aan het Zandvoortsche strand vooral.
liet Zandvoortsche strand, dat in haar veiligheid en

in haar ongerepte natuurlijkheid tot het mooiste deel
van de Ilollandschc kuststrook gerekend kan worden.
Wil men nog meer genieten van datgene, wat het mo-

derne badlevcn als cischen gesteld heelt, dan zijn er de
verschillende badinrichtingen, waarbij het Xoorderbad
als een complex van strandgenocgens de groote aan-
dacht trekt.
Een aandacht, die tot zelfs ver in het buitenland is

doorgedrongen en die door de gewekte belangstelling
geheel Zandvoort als de badplaats Zandvoort ten goede
komt.
Een algemeene Zandvoortsche reclame dus, dank zij

het initiatief van een man vol durf en ondernemings-
geest, zooals de heer Van Deurzen zich getoond heeft
er een te zijn.

Waar een moderne badplaats nu eenmaal ondenkbaar
is zonder mondain leven, daar is het avondlcven van
groot gewicht.

Is de zon voor het strand en badlevcn de grootste en
machtigste heerscheres, het avondlcven stelt andere
eischen.
Maar hoc hoog die eischen ook gesteld worden, we

gelooven hier te mogen schrijven, dat Zandvoort ook
aan die verlangens alles kan geven wat bevredigt.
Schreven we er reeds niet over, hoe de heer Tuschinski
met de meest moderne attracties het Kurhaus tot Zand-
voorts Casino heeft omgetooverd gedurende deze sei-
zoentijd.
De eerste avonden, ze werden door duizenden be-

zocht en dat zegt vooral in het seizoen 1934 heel, heel
veel.

Dan mogen we vooral niet vergeten Monopole, waar
de heer Kiefcr steeds extra avonden weet te organi-
secren, die onze gasten in Monopole telkens voor nieu-
we verrassingen plaatsen.

Attractie avonden, die niet alleen door het program-
ma de bijzondere aandacht trekken, maar vooral door
de uitvoerige verzorging onder leiding van den heer
Kiefcr geheel aan de verwachting beantwoorden, al is

die verwachting dan ook noö zoo .hoog gespannen.
\" ._ t-iwl&s'.'iint- .erlangt ais aangename herinnering

aan de Zandvoortsche badtijd 1934 die weet dat Mono-
pole altijd: Menschen in huis heeft.
Als derde noemen we den heer Koper, den directeur

van het Hollandia Bioscoop Theater aan het Stations-
plein.

Het Gebouw Centraal is dit seizoen uitsluitend bios-
cooptheater. De heer Geerling heeft zijn opdracht voor
decoratieve verandering op zoo kunstvolle wijze uitge-
voerd, dat het karakter van het gebouw het geheele Sta-
tionsplein beheerscht.
Maar dat uitsluitend van Centraal nu waarborgt een

schappelijk leven beteekent tegenover handel, indus-
trie en vervoer wat betreft aantal menschen, wien zij

brood geven, waarde der producten, en waarde, die
aan de maatschappij wordt toegevoegd, gelegenheid,
om aan de toenemende bevolking brood te verschaffen.
prestatie op cultureel-, intelectueel-, kunstgebied enz.
Kon men dit alles eens voor de vier genoemde groe-

pen der bevolking tegenover elkaar stellen, dan gelooft
de schrijver, dat de landbouw in een geheel ander licht
zou komen te staan dan hij zich zelf thans toeschrijft en
dat men tot de conclusie zou moeten komen, dat er
zeker alle reden is om ook land- en tuinbouwers, die
dreigen onder te gaan. te redden, maar dat er in het
geheel geen reden is hen anders te behandelen dan de
beoefenaren van andere vakken met wie hetzelfde het
geval is.

Dat gebrek aan gegevens brengt den schrijver ten
slotte nog op een ander punt, en wel de honger naar
gegevens, die absoluut noodig zijn om bij de vele crisis-

maatregelen niet in den blinde te tasten, en het weinige
geld, dat men over heeft voor de statistiek, die als een
tier voornaamste middelen kan worden beschouwd om
te bezuinigen en den juisten maatregel te treffen. En
terwijl men nu op het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek zoodanige beperking heeft toegepast, dat b.v. uit
de volks-, beroeps- en bedrijfstelling van 1930 veel min-
der heeft kunnen halen, althans publicecren dan noo-
dig was, en een juist thans dringend noodigc uitbouw
van de productie-, de loon-, de budget-, de vermogens-
en inkomensstatistiek en dergelijke, die veel meer kun-
nen besparen dan zij kosten, nog altijd niet heeft kun-
nen uitvoeren, heeft men plotseling, omdat men de
leemte voor de maatregelen in de landbouw voelde,
hoewel er in 1930 reeds een landbouwtelling is geweest.
waarvan de resultaten nog niet zijn gepubliceerd, on-
langs weer een dergelijke telling gehouden (welke al-

weer onvolledig is, want naar personeel en machines
is weer niet gevraagd). De bewerking dier telling zal

ongetwijfeld veel geld kosten, dat nu op eens voor de
statistiek wel beschikbaar is, nu het niet uit de rijks-

begrooting maar uit Crisissteun komt.
De schrijver eindigt tenslotte met de opmerking, dat

het geenszins zijn bedoeling was met de opsomming
der verschillende tegenstellingen verwijten te uiten,

want zij zijn vermoedelijk wel onvermijdelijk, maar het
kan nuttig zijn, dat men ze sleeds voor oogen heeft,

opdat men dan des te eerder het mogelijke zal doen
om ze te verwijderen. Want eens toch zullen wij in een
toestand moeten terugkeeren, waarin één lijn wordt ge-

volgd voor alles en allen.
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Halen en bezorgen ook in de omstreken zonder kosten ^a

extra bioseoopprogramma. Heeft de heer Koper vroeger
reeds alle toewijdende zorgen aan de samenstelling van
zijn programma gegeven, om Centraal uitsluitend Hol-
landia Bioscoop is, is de programma verzorging ook zijn
uitsluitende zorg.

De gasten vinden dan ook de eerste nummers en de
nieuwste, xoodat later bij de terugkeer in eigen stad ge-
zegd kan worden bij de aankondiging van een nieuw
programmalint: O, maar die heb ik op Zandvoort reeds
gezien in de Hollandia Bioscoop.
Moeten we vertier noemen?
Riehe handhaaft door haar goede eigenschappen in

topvorm haar naam van eerste klas.

Bijzondere aandacht verdient Bodega Mustert waar
het bijzondere orkest hot aangename van het zitje ver-
hoogt.
Groot Badhuis heelt attractieavonden, die in de wis-

seling van kunst en vermaak steeds meer de aandacht
gaan trekken. Een aandacht, die wel verdiend is.

Het leuke gezellige bij Petrovitch aan de Strandweg
maakt een avonduitstapje gemakkelijk tot een ge-
woonte.
Zoo zouden we door kunnen gaan met op te sommen,

Zandvoort alle zorgen aan haar zomerprogramma heeft
gegeven.

,1a, daaraan zal het niet te wijten zijn, als liet seizoen
1934 niet aan de verwachting v. gast en inwoner beant-
woordt.
Voor alles: Gelukkig, het zomert.
Dat het zoo dagen en weken mag blijven en dat de

zoo dreigende wolken dan geheel mogen verdwijnen,
zelfs de gedachten daaraan geheel uit de herinnering
mogen worden weggevaagd.
Als wc dat wenschen, innig wenschen voor onze gas-

ten, dan nog in sterkere en in meerdere innigheid wen-
schen we dat voor onze inwoners.
Dat 1934 nog eens een extra verrassing moge brengen

door het goed slagen van alle dagen, die daarvan neg
resten.
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Zoekt U een goed adres
voor het verzorgen

Uwer kleeding?
Geef ze ons ter behandeling, wij garandeeren

U vakkundige bewerking.

\X7fi Persen (door stoom).VYXJ+ Ontvlckkcn
"Chemisch reinigen (de nieuwste methode).
Verven.
Rcparceren (uitsluitend kleermakcrswerk).
Stoppen.
Kunstwevcn.
Modcrnisceren.
Veranderen.
P,

5r^. uw kleeding

Van den Berg ~ Haltestraat 24 Telef, 132

HOOG, HEEL HOOG IN DE LUCHT!
Houdt U van Zandvoort?
Natuurlijk, elke gast die hier vertoeft en die Zand-

voort van Noord naar Oost en van Zee tot Duin heeft
leuren kennen, goed leeren kennen, zooals Zandvoort
echt is, die houdt van Zandvoort.

Gelukkig maar, want nooit kan het aantal gasten, dat
ons baddorp bezoekt, groot genoeg zijn.

Veel gasten en enthousiaste gasten, dat kan ens dorp
in de rij van baddorpen plaatsen, die Zandvoort toekomt
Maar in de wolken zijn, hooi} heel hoog boven Zand-

voort, dat zou toch wel de beste reclame voor Zand-
voort zijn, nietwaar?
Nu, niets is gemakkelijker dat te bereiken.
Hoe, wel het is heel erg eenvoudig.

Meldt U vanavond eens in Monopole aan het Stations-

plein en daar zult U hooren, hoe gemakkelijk of men
in de Zandvoortsche wolken komen kan.
De gladde dansvloer van Monopole brengt U, als ge

maar even Terpischou uw diensten leent stellig in de
wolken. Maar juist door dat dansen kunt ge hooger
stijgen.

Hoe?
Daarheen leidt U de heer Stol wel, die onder uitste-

kende balleiding het grootc geheim verklapt, dat tus-

schen de K.L.M, directie en den heer Kiefer bestaat.

Gaat U naar Monopole?
Wel, misschien zijt gij het wel, die weldra per K.L.M,

in de wolken boven Zandvoort kunt zijn!

AS

m~ f 1. per week.

bij S. v, d, BOS, Behanger en

Stoffeerder, Burg. Engelbertstr. 2

ORANJETREIN
Vooral in tijden als nu is het zaak, op eigen indus-

trie te letten. Om daar, waar het mogelijk is, eigen in-

dustrie te steunen door belangstelling te toonen voor
fabrikaat uit eigen land

In kwaliteit kan onze eigen industrie met het buiten-

land wedijveren. Daarover zal geen verschil bestaan.
Een andere factor, die vooral in deze tijd een zeer be-

langrijke factor is, zal de prijs zijn.

Maar een ding moet toch vooral niet vergeten wor-
den. Dat bij producten van nijverheid en industrie van
eigen bodem althans Nedcriandsche werkkrachten hun
krachten gegeven hebben.

Ach, terwijl wc dit schrijven, dringt weer zoo veel

naar voren, dat met deze kwestie samenhangt.
't Is zoo gemakkelijk neergeschreven en 't is toch zoo

ontzettend moeilijk .

Maar afgescheiden van alles, aandacht vragen voor
-producten van eigen bodem, dat kan ons toch nooit als

een bezwaar aangerekend worden.
En dat wc in ons landje toch ook in staat zijn op dat

gebied wat te prestccren, dat werd duidelijk getoond
in de reclametrein, die zich op ons baddorp en overal
in het land laat aankondigen als: Oranjetrcin.
Er was wat een belangstelling voor deze Nedcriand-

sche propaganda. Een wandeling door de lange rij aan-
eengeschakelde treinwagons bood dan ook wel een zoo
afwisselende verscheidenheid, dat de getoonde belang-
stelling een welverdiende belangstelling genoemd kon
•worden .

Er werd getoond, dat er nog ondernemingsgeest in
onze Hollandsche handel verborgen is en dat naast de
helangstelling voor het groote, waarop ons land kan
wijzen, het kleine niet vergeten wordt.
De inrichting en verzorging van. de stands was bui-

tengewoon. Of echter in aile opzichten aan de ver-
wachting, die gekoesterd werd, kon beantwoord wor-
den, dat gclooven wc niet.

Afgescheiden dan van de vraag, welke verwachtingen
men koesterde, mocht toch ook niet vergeten worden,
dat Zandvoort dicht bij, zoo niet in het centrum van
Holland ligt.

Doch laten we de bezwaren niet te zwaar tillen. La-
ten we op het doel letten.
Een doel, en daaraan behoeft niet getwijfeld te wor-

den, dat een goed doel was.
De Oranjetrein heeft in de voordagen afwisseling ge-

bracht, een beetje spanning door de verwachting, een
afleiding door het bezoeken.
Men zag weer veel nieuws uit eigen land en hoorde

weer eens veel nieuws over eigen producten. Soms din-
gen, die men wel weet, maar waar van het toch nuttig
is er nog eens wat over te hooren, er aan herinnerd en
nog eens herinnerd te worden.
Mocht men al geneigd zijn. om spoedig te vergeten,

dan hielden de opschriften bij de artikelen in de eta-
lages van de verschillende Zandvoortsche winkeliers

is het bekendste adres
voor

Dames- en Heeren-Coifure
ORANJESTRAAT 17. B. v.d. BIJL
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Ondergetcekendc heeft de eer U hiermede in kennis te

stellen, dat hij naast zijn van ouds goed bekend
zijnd Rijwielmagazijn, geopend heeft een afdeeling

SPORT-ARTIKELEN
Alles wat U eventueel mocht noodig hebben voor
Sport-bcocfening is bij mij verkrijgbaar.

Hopende door coulante bediening, evenals in de afd.

Rijwielen het vertrouwen waardig te mogen zijn, mij

beleefd aanbevelend,

FL C* van Niettwenhtrizen
Pakveldstraat No. 4 - Zandvoort

MAÏSON CASSEE
Banketbakkerij en Kokerij

Burg. Engelbertsstraat 50 h. Zeestr.

Levert reeds gedurende 22 jaar het
beste en nieuwste, op gebied van
Banketbakkerij en Kokerij.
Het reeds van vóór 1912 bestaan onzer
zaak, waarborgt U kwal. en bediening

BEZORGD OOK DINERS AAN HUIS
s Teiefoon 2S9 Telefoon 269

w

BESTEL UW
GRAFKRANSEN
BIJ

Bloemenmagazijn „De Anemoon"
ORANJESTRAAT 5 - ZANDVOORT

Als de Uitzichttoren in licht

staat te baden
Dan dient zulks om U aan te raden
Om Zandvoort eens bij

avond te qaan zien
*t Is een sprookje daarboven,

de prijs blijft tien

die aandacht wel levendig.
Ook in dat opzicht heelt de Oranjetrcin dus goed

werk geleverd.
Dat zij, die deze organisatie leiden ook gocdi. herin-

neringen aan ons baddorp mogen behouden.

SPORT.
Op Zondag ."> Augustus e.k. te ^ uur n.m. zal in het

Xoordcrbad te Zandvoort een demonstratiew cdstriid
gespeeld worden tu.sschen Sparta, de nieuwe 2e klusser
van dtle X.K.H, uit Amsterdam en Sport Vereent uit

Santpoort, een sterke .-ie klasser. De/c wedstrijd zal

gehouden worden op het Sportterein aldaar, op /anti-

grond. Dit za! de eerste maal zijn, dat een korlbalwcd-
btrijd op een strand gespeeld wordt. Zamhoort heelt
tot nog toe niet veel propaganda op kortbalgebied ge-

had. We herinneren ons slechts een wedstrijd tusschen
een Anvsterdamsch en een Xoordbollandsch twaalftal
op het Toetbalterrein van de Zeemeeuwen. Toch is

Zandvoort, in de zomermaanden vooral, een nuttig at-

zetgebied voor propaganda. Immers, 's zomers is hier,

behalve de bevolking, ook nog een aantal badgasten ge-

vestigd uit alle deelen van ons land en uit het buiten-
land. Daarbij is het „Noorderbad" een bij uitstek guns-
tig terrein voor propaganda. De terreinen hebben een
capaciteit van 8000 baders per dag. Werkt het weer
mede, dan kunnen wij dus op een publiek rekenen als

nooit tevoren, bij welken wedstrijd dan ook, zelfs niet
bij een interland wedstrijd aanwezig is geweest. 1 let

„Xoordcrbad" is uiterst gunstig gelegen aan de Zuide-
lijke Boulevard en is per Rinko en Stormvogcl bussen
uit Zandvoort en per X.Z.I l.T. bussen uit Haarlem te

bereiken. Voor leden van sportvercenigingen wordt, op
vertoon van diploma een belangrijke korting verstrekt.
Komt allen op Zondag 5 Augustus naar het ,.X"oor-

derbad" opdat deze dag een hoogtijdag zal worden in
onze korfbalpropaganda.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende SchHderwerken.

§psp~ Scherp concurreerende prijzen.

DE BEWAARSCHOOL.
Hollandia Bioscoop.

Het is wel een succes te noemen, dat de hoer Koper
dit lint in de Hollandia Bioscoop reeds nu voor onze
gasten en inwoners kan laten draaien.
De bijzondere eigenschappen van dit lint worden

zonder uitzondering hoog getaxeerd.
Toch is dit lint door de Centrale Commissie voor de

filmkeuring niet goed gekeurd voor personen onder
de achttien jaar.

Bij monde van den heer D. van Staveren, voorzitter

van die commissie, is het oordcel:
Een zeer mooie, aangrijpende film van het leven van

kinderen in en om een bewaarschool. De Commissie
was van oordeel, dat deze film niet toegankelijk was
onder 18 jaar, omdat deze film van schrijnend kinder-

leed met al de ellende, waarin de kinderen thuis leven

en op allerlei wijze trachten een beetje liefde deelachtig

te worden, voor kinderen onder de 18 jaar niet geschikt
was.
Het is te aangrijpend, terwijl verschillende scènes van

vrouwen, van dansgelegenheden, van kinderen, oud
voor hun dagen, geen onderwerp vormen, hetwelk men
inet een gerust hart aan kinderen kan voorzetten.

Zelden zagen we een zoo innig tragische film. zoo
goed doorvoeld en dus psychologisch juist.

Men verzuhïie niet deze film te gaan zien.

Aldus het oordeel van de Centrale Commissie voor
Filmkeuring.
Zoo zouden wc nog tal van de hecle beoordeelingen

der grootc bladen kunnen noemen, kinderleed, getrans-
poneerd in de zwarte toon van het proletarische kinder-
milieu.

De Bewaarschool is een lint, dat boeit en ontroert te
gelijk, dat heerlijk doet opleven en toch diep en innig
diep bedroeft. Het is een openbaring uit de kinderwe-
reld voor ens grootcren en vooral, om dat niet te ver-
geten, een aanklacht, een schrijnende aanklacht tegen
toestanden, zooals deze helaas in onze tegenwoordige
maatschappij helaas nog voor kunnen komen.

JAVAANSCHE AVOND.
Wie zou zich de schitterende avondfeesten niet her-

inneren, die verleden jaar als Javaansche feestavonden
in Monopole gegeven werden.
Avonden van zoo'n wondere bekoring, zooals en zeld-

zaam op ons baddorp gegeven werden.
Geen wontier dan ook, dat alle moeiten zijn gedaan.

om ook dit jaar zulke avonden te kunnen geven.
De Monopole directie is daar in geslaagd en de eerste

Javaansche avond wordt Dinsdag 14 Augustus georga-
nisceid.
Dat is een succes voor Zamhoort. Maar zeker wordt

het succes nog grooter. urail it door de Monopole direc-
tie alle moeite wordt gedaan, om weer de steinmings-
sfeer zoo geheel te doen aansluiten bij wat dans en mu-
ziek zal brengen als verleden jaar.

Vertrouwen in organisatie?
O. laat dat gerust aan de directie van Monopole over.

Trouwens, heeft de Congolecsche a\ond met bewezen,
dat de leiding in vertrouwde handen is?

De Javaansche Avond zal nog grooter succes worden,
dat staat nu reeds \ast.

Dorp £ 0.25 Haarlem f 0*90 Amsterdam £ 2.90 Voorkomen f 0*05



en
voor onze toekende lage prijzen.

Fa. TL PASVEER - Haltestraat 37 Telefoon 311

DE RECLASSEERING ROEPT
de hulp -\ an hen die in dezen donkeren tijd nog iets

kunnen geven om het werk der Reclasscering niet de
dupe te laten worden van de beperking der rijkssubsi-

dies.

De reclasscering roept met te meer kracht, omdat
juist in dezen tijd het werk der rcclassecring nog meer
nooc'lig is dan in tijden van voorspoed. Wil het ruim
honderd jaar bestaande „Genootschap tot Zedelijke
Verbetering der Gevangenen" haar werk kunnen hand-
haven en ontplooien, dan zijn behalve persenenen die
zich voor het werk geven, ook noodig personen, die
geld voor dit werk geven.
Wat is dit werk?
De „naam" van het Genootschap, stammend uit ou-

den tijd, leidt allicht op een dwaalspoor.
Het doel 't Genootschap is niet de „zedelijke ver-

betering der gevangenen". Wij weten heel goed, dat als

wij aan het zedelijk verbeteren gaan, wij zouden kun-
nen beginnen bij ons zelf en zouden kunnen eindigen
bij ons allen.

Het doel van het Genootschap is, menschen die gede-
railleerd zijn te rcclasseeren. Tegenwoordig zijn d-
meeste menschen die door het Genootschap woeden
geholpen geen .gevangenen". Het werk van het Genoot-
schap beoogt allereerst om, als daartoe termen aanwe-
zig zijn, de menschen niet tot gevangenen te zien wor-
den of verworden.
Het leven is een doolhof van paden, van goede en

rechte, van kromme en slechte! Het is geen wonder,
dat menigeen zijn koers kwijt raakt en via een krom of
slecht pad terecht komt bij „Vrouwe Justitia".

De etiquette bracht vroeger mede, dat zoo iemand
dan verder met het etiquet „misdadiger" bestempeld,
via de gevangenis weer in den doolhof der paden werd
teruggezonden, zonder behoorlijk te zijn bijgelicht om
beter den goeden weg te kunnen vinden en houden.
Tegenwoordig strekken het Genootschap en andere

reclasseeringsinstellingen den vet doolde de helpende
hand toe en dragen, als daar termen voor aanwezig zijn.

't hunnen bij, hem, dank zij de voorwaardelijke veroor-
deeling veelal langs de gevangenis naar betere wegen te

leiden. Hoe het Genootschap dat doet? In de eerste
plaats door den Rechter in rapporten over den delin-

quent en zijn omstandigheden onpartijdig in te lichten.

In de tweede plaats door het toezicht te aanvaarden
en uit te oefenen op een „voorwaardelijk veroordeelde"
of „voorwaardelijk-niet-vervolgde". In de derde plaats
der ontslagen gevangenen de helpende en leidende
hand te bieden.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465

TE HUUR»
ONGEMEU8. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
aebied. Inlichtingen kosteloos.

Vanaf Sept. te huur GEM. HUIS, bev. 6 k., 2 W.C., kel-

der, keuken, str. water, ƒ 550 per jaar.

Vanaf Sept. GEM. BEN. HUIS ƒ 30.— per maand.
Vanaf Oct. GEM BOVENHUIS, str. w. ƒ 30 p. maand.
Vanaf Oct. GEH. VRIJ GEM. HUIS ƒ 30 per maand.

Bevr. WONINGBUREAU KWAK, HOOGEWEG 66

*

t

t

22 cf Harde Reuzel 22 cf I

35 cf HoSBandsch Vef 35 cf !

Rund-, Kalfs- en Varkensslagen] H. Cv, Riessen
Jan Snijerplein ff Tei. 354

Onze Reclame is prima Vleesch tegen de laagst mogelijken
— prijs. Uitsluitend 't beste —
1ste KWALITEIT RUNDVLEESCH

per pond

Rosbief
Ribstuk
Lende
Biefstuk

. . . . 60

—

65 et

55 et
65 et

70 et
Baklappen 60 et
Rollade 55—60 et
Haas 80 et
Punt 60 et
Staartstuk 60 et

per pond

Borst 45 et

Riblappen
Magere lappen .

.

Doorregen lappen
Poulet .

.

Gehakt
Vleeschbeen
Ossepooten
Ossevet

55 et
45—50 et
35—40 et
. . 45 et

. . 30 et

. . 20 et

. . 15 et
. . 35 et

ïste KWALITEIT VET KALFSVLEESCH
Cotelette
Lappen
Fricando
Filet .

.

Oesters
Vinken
Biefstuk

per pond
40—45 et

. . 50 et

. . 60 et

. . 60 et

.. 80 et

. . 80 et

. . 80 et

per pond
Borst 45 et

Nierstuk
Rollade
Poulet
Gehakt
Kalfsvet
Kalfspooten

. . 60 et
55—60 et

. . 50 et

. . 45 et
. . 40 et

. . 15 et

lste KWALITEIT VARKENSVLEESCH
per pond

Fricando 50 et

Filet 55 et

Rollade 50 et

Ribcarbonade 40 et

Carbonade 35 et

Hamlappen . . . . 45—50 et

Doorregen lappen

per pond
. . 22 et

Vette lappen 15 et

Gehakt 30 et

Vet Spek 25 et

Mager Spek 30 et

Reuzel 23 et

Haas carbonade 50 et

VOOR RECLAME:
Dik Hollandsen Vet per pond 35 et

Harde Reuzel per pond 22 et

2 pd» Rund- en Varkensgehakt en 1 pd* Vet 90 et

De Ncderlandschc strafrechter heeft met een modern
tempo de moderne begrippen op het gebied van het
strafrecht toegepast en heeft het grootc voordcel der
reclasscering loeren kennen en erkend. Men heeft er-

geen idee van hocvelen die gestruikeld waren, door de
reclasscering weer op de been zijn geholpen en op het
goede pad geleid zijn. De bedragen die aan reclassce-

ring worden ten koste gelegd, worden tien- en meer-
voudig bespaard, deels door de „verminderde", deels
door de ondanks de 'grootc bevolkingstoename met
gestegen-misdadighcid.
Maar de koorden der beurs worden in Den Haag zo,>

toegesnoerd, dat er ook voor c.kend nuttig werk min-
der geld wordt beschikbaar ges-cld. Zoo is bet Ge-
nootschap genoodzaakt om wat het uit de openbare kas
niet meer ontvangt, uit openbare collecten te ontvan-
gen. In navolging van een groot aantal plaatsen waar
zulks reeds geschiedde zal in Zandvoort in de week
van 6 tot en met 11 Augustus een lijstcollecte worden
gehouden, die wij gaarne van haitc aanbevelen.

Costumière } de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2,50

PATRONEN NAAR MAAT

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

Telkenmale als ik de bladen nakijk, lees ik dat dare

de één Tak van Industrie, dan weer de andere Tak van.

Industrie, dan weer de Landbouw, dan weer veeteelt
om steun vraagt. Ja ik geloof zelfs, dat de heeren welke
de begrooting van de omzet belasting hebben gemaakt*
vandaag of morgen ook om steun gaan vragen daar hun
begrooting op niets uitkomt. En dan komt onwillekeu-
rig de gedachte bij mij op, begrijpen de Heeren Minis-
ters nu niet, wat daar de reden van is, of is er soms een
overeenkomst gemaakt met het buitenland, daar de
buitenlandsche zakenmenschen voordeel van hebben,
als dat zoo zou zijn gaat het ten koste van de Neder-
landschc zakenmenschen." Begrijpen de Fleeren Minis-
ters dan niet, indien zij de stroom van Nederlanders
naar het buitenland niet tegengaan, het geraamde be-
dragvan de Omzetbelasting lang niet zal binnenkomen.
Het vorige jaar werd door Nederlanders 30 Millioen
gulden verteerd, dit jaar kan men het bedrag rustig op
50 Millioen schatten, daar nu al 40 °/o meer passen zijn
aangevraagd dan verleden jaar.

Waarom beschermd de Regeering de Nederlandsche
zakenmenschen niet zooals dat in 't buitenland gedaan
wordt. Hitler zegt, Duitschers willen jelui naar het bui-
tenland gaan, goed maar je mag maar 50 R.M. mede
nemen. Daarentegen zegt hij teg'en de buitenlanders:
Wij zullen het verblijf in Duitschland zoo goedkoop
mogelijk maken en stellen de R.M. op 25—30 of 36, en
nog meerdere voordeelen zijn aan Uw verblijf verbon-
den.

Ik kan niet oordeelen of het goed dan kwaad is, dat
de Gulden 100 cent is, maar ik kan wel oordeelen dat
wij niet met het buitenland kunnen concurreeren. Eert
R.M. 30 of 35, een Belgische Fr. 0.08 een Fransche Fr.
0.10. Het is te begrijpen dat er menschen zijn welke van
al die voordeelen willen profiteeren, want een pas kost
maar ƒ 7.— . Maar wat is het gevolg dat er zooveel Ne-
derlanders naar het buitenland gaan, dat van alles wat
de Nederlandsche bodem opbrengt teveel is, het gevolg
vernietiging van het teveel, dus geen omzetbelasting.
De heeren Ministers hebben toch de macht en ik

zou haast zeggen ook de plicht de Nederlandsche za-
kenmenschen te beschermen.
Volgens mij is een verhooging van de buitenlandsche

passen een goede maatregel. Bijvoorbeeld een pas wel-
ke aangevraagd wordt voor genoegen kost ƒ 100.— een
pas voor zaken kost niets. Zeker zouden de 30—40—50
Millioen gulden voor een groot gedeelte in het land blij-

ven. En waar dan Omzetbelasting van betaald moet
worden. Wellicht zouden de Nederlandsche zakenmen-
schen een uitzicht hebben dat zij kunnen blijven be-
staan. En de Regeering behoefde dan misschien niet
naar nieuwe belastingen om te zien.

EEN ABONNEE.

Naar de Stationsstraat

Glas- en Verfhandei

Stationsstraat 7

Prima Grond- en Lakverven
in ALLE KLEUREN

25 et

50 et

HUISHOUDELIJKE
- ARTIKELEN -

G. OE LEEUW, Schilder
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7 DAGEN ! 7 Opvoeringen van het

door de pers en het publiek hooggeroemde
filmwerk :

(LA MATERNELLE)
Een onvergetelijk filmwerk naar het be-

kende boek van Léon Frobié

De Bewaarschool waarvan
Dr* L» Heijermans zegt:

De film „LA MATERNELLE'', welke thans in de

„Rialto" te Amsterdam draait, heb ik TWEEMAAL
gezien; misschien ga ik er nog een derde maal
heen. Waarom ? Omdat deze film dengeen, die zijn

steentje bij moet dragen voor de bescherming van

het kind met klemmende argumenten, gegrepen

uit het kinderleed, uit het kinderleven, duidelijk

maakt, wat er op het spel stond, als men zou ver-

slappen in den strijd voor het kind. Ik zou er alle

Ministers, Kamerleden, Gemeentebesturen, Raads-
leden enz. heen willen sleepen.

DE BEWAARSCHOOL werd 20

achtereenvolgende weken te Am-
sterdam vertoond»

Verder 'n buitengewoon verzorgd bijprogramma

Géén Toegang onder de fH jaar

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et, plus belasting

ATTENTIE ! ATTENTIE !

Eike middag halt drie

FAMILIE-KINDER-MATINEE

I BEZOEKT DE UITZICHTTOREN
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TENTOONSTELLING
§MT 75 SCHILDERSTUKKEN ~^jf
Bij gunstig weder wordt de toren des
avonds verlicht en is dan geopend tot 11 u.

Entree 10 cent
Kinderen tot 12 jaar 5 cent
Vanaf 8 uur des avondsfeer! entreeprijs van 10 et
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Veiling te Zandvoort

Op DONDERDAG 16
AUGUSTUS 1934 nam. 2
uur, in Café-Rcstaurant „Zo-
merlust" aan de Kosterstr.
te Zandvoort zullen publiek
worden verkocht de navol-
gende perccelen, alle gele-
gen te Zandvoort:

A. door de Notarissen
Mr. A. J. B. Blaisse te Am-
sterdam en R. C. A. van
Cranenburgh te Haarlem,

Het Huis met erf, aan de
Willemstraat no. 6 groot
55 ca.

B. door Notaris R. C. A.
van Cranenburg -voorn.

1. Het Huis met werkplaats
en erf, a.d. De Genestet-
straat no. 9, groot 1 a.

21 ca.

2. Het Huis met erf, a.d. De
Genestetstraat no. 11,

groot 1 a. 22 ca.

Verhuurd; Willemstraat 6
voor ƒ 4.— per en bij de
week.

De overige perccelen zijn in
eigen gebruik.

Betaling vóór of op 27 Sep-
tember 1934.

Bezichtiging: Dinsdag .en
Donderdag van 2—4 uur.

Inlichtingen bij Notaris van
Cranenburgh te Haarlem,
Wagenweg 61 en voor perc.
Wiliemstr. tevens bij Nota-
ris Blaisse te Amsterdam,
Heerengracht 314.

TE HUUR:

Slaapkamertje
voor direct, met of zonder
pension. Br. ond. no. 81 bur.
Zandvoortsche Crt, Gerten-
bach's Drukkerij.

Telefoon 18
-«3

COLLECTE PLAATSELIJK CRISIS COMITÉ
Zondag 5 Augustus a.s. zal ten bate van ons Comité

een collecte worden gehouden.
De tijden zijn helaas nog slecht en de komende win-

ter zal voor velen zorgvol zijn.

Veel, zal er worden gevraagd en wanneer wij, zij het
dan ook op zeer bescheiden wijze, willen voldoen aan
alle aanvragen, dient onze Kas een behoorlijke aanvul-
ling te krijgen .

Wij hopen dat de te houden collecte daartoe in niet
geringe mate zal bijdragen.
Zeker, er wordt reeds veel gevraagt en ook veel ge-

geven, docht speciaal bij onne badgasten zouden wij de
collecte met warmte willen aanbevelen.
Wij willen dit doen door hieronder te laten volgen

het woord van aanbeveling dat een bekend badgast,
Mr. M. Lcvy, te Groningen, schrceft:
Aan de Badgasten van Zandvoort:
Wij allen, jong en oud, die dit vacantie-scizoen Zand-

voort's mooie strand opzocht, zullen er, gelijk zoo vaak
voorheen, mogen genieten van de stralende zon en het
verkwikkende zeebad, dat de gezonde bruine kleuren
op de gezichten toovert en onze vermoeide geest ver-
kwikking en hernieuwde arbeidskracht schenkt.
In Zandvoort is het een en al leven en beweeg, kleur

en vrcolijkheid; men gevoelt zich opgewekt en geluk-
kig, hier van de vacantie te mogen genieten.

In dien sfeer van blijheid zien wij, badgasten, Zand-
voort 's zomers.

In den winter zijn wij onze badplaats vergeten; wij
bekommeren ons niet om Zandvoort. En juist dan
heeft Zandvoort behoette eraan, dat wij haar gedenken,
haar en een groot deel van de bevolking.
Want dan levert Zandvoort een geheel anderen aan-

blik op; dan heerscht er niet die fleurigheid langs stra-

ten en strand, dan is een groot deel der bevolking ge-
doemd tot werkeloosheid. Dat bcteekent menigmaal:
broodelooshcid.

Badgasten, trouwe bezoekers van Zandvoort; dat
willen wij nu reeds nu, terwijl het nog zomer is, indach-
tig zijn.

Midden in onze vacantie, in onze prettige stemming
willen wij iets afzonderen, een gulle gift afdragen ten
behoeve van degenen, die dezen herfst en winter in
Zandvoort de steun van het Crisis Comité zullen moe-
ten vragen.
Komt, badgasten, wij wekken U op: luistert naar de

roepstem van het Crisis Comité Zandvoort, als het Uw
gift vraagt op den binnenkort te houden Collecte-dag.

In de vacantie komt het er voor geen gast op één of
een paar gulden meer of minder aan.
Laat het U vreugde geven, anderen in moeilijke tij-

den te mogen verblijden. Geeft met blijdschap en gul-
hartig.

Dat is Nederlandsch, dat is menschelijk.
Wij behoeven hieraan niets toe te voegen en vertrou-

wen dat een ieder, de woorden van Mr. Levy indachtig
onze collecte zal willen gedenken .

Het Bestuur van het Plaatselijk Crisis Comité,
VAN ALPHEN. Voorzitter,
P. VAN DER MIJE, Secretaris.

NUTSSPAARBANK HAARLEM.
Vergelijkend overzicht over Juli 1934—1933.

Aantal behandelde posten 13380 v.j. 13299.
Aantal inlagen S151 v.j. 8310
Aantal terugbetalingen 5229 v.j. 4989
Ingelegd /' 521.148.98 v.j. /' 524.343.32.
Terugbetaald ƒ 550.432,18 v.j. f 479.236,67.
Minder ingelegd ƒ 29.283,20 v.j. meer ƒ 45.106.65.
Aantal nieuwe boekjes 230 v.j. 2j6.

Aantal afbetaalde boekjes 166 v.j. 120.

Geledigd in Juli 1934: 377 busjes met totaal inhoud
/' 8604,98. Spaarbusjes op 31 Juli 1934 in omloop 3467

Aantal verhuurde kluislokettcn op 31 Juli 1934: 477.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder res-

sortcerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand Juli ingelegd ./ 46937,95: terugbetaald ƒ 20440.89
Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt
het nummre ö935.

Voor chemisch
kiest men . . .

reinigen van Strandkleeding etc. etc.

tt

tf

VLUGGE, DOELMATIGE BEHANDELING ! ! !

Door ons modern bedrijf behoeft LJ Uw kleading slechts korten
tijd af te staan :

IN ÉÉN DAG WEER THUI
Witte pantalons .... f 1.25
Linnen costuums.... f 2.

—

Palmbeach costuums f 3.

—

Coibert costuums . . F 2.90
HAARLEM

Plein
Tel. No. 16761

„One Hoor Cfeaning Service

S IN ZANDVOORT ! ! ! !

Rokken vanaf f 1 .25

Japonnen „ f 1.75
Strandpyama's vanaf f 1.50
Avondtoiletten vanaf f 3.50

;; AMSTERDAM (Z)
. Baerlestraat 19

Tel. No. 27368

BESTELHUIS: MAGAZIJN VAM STRAWDARTÏKELEISi
Eisenhardt - Stationsplein 5 - Zandvoort



Badgastenlijst der Officiëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

HOTEL BEAU SITE.
Timmermans, H. P. A'dam 4
A. J. lïcndrix, A'dam 2
W. Strauss, A'dam 1

fam. Schaap, A'dam 2

F. v. Amerongen, A'dam 4
A. Isay, A'dam 4
J. B. Gersons, A'dam 3
L. D. v. Kar, A'dam 3
Dunlop, A'dam 4
Em. Bartels, A'dam 3
R. B. Lewis A'dam 1

A. Laine, Baveuv. 2
A. Bordcleben, Bcrlin 2
Jae. Mot, A'dam 4
Mevr. .1. G . Dekker, Hengelo 3

J. L. Schopman, Hilversum 7

fam. v. Raalte, A'dam 3
fam. v. Loon, A'dam 2
B. Isay, Köln 1

S. Poser Londen 5
fam. Gaster, A'dam 2
M. Susan, A'dam 2
M Muller, A'dam 3
M. v. Swaaningen, Haarlem 1

fam. Cohen, A'dam 4
fam. hhrenberg, A'dam 4
mevr. de Clercq, Aerdcnhout 1

B. Ilartog, Bentveld 3

PENSION BEAU SEJOUR

"~£* Li^ST^TTfeSa

3 35

fam. Kramer, A'dam 4
fam. Nanning A'dam 4
fam. Tollenaar, Utrecht 9
fam. Sprenger, A'dam 6
fam. Scherder, A'dam 5
fam. Men s, A'dam 2

fam. de Jong 5
dames Blanken 4

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

fam» Bienfait Aerdenhout
Pictersc fam. A'dam
Melchers, fam. A'dam
Einstcm, tam. Prof. Amerika
Scvd, fam. Oosterbeek
Schut fam. Deventer

PENSION BODAMER.

3 Sf$Sssflfr:S sa» f SS5. V

Frau Eichlcr, Erfurt (Thur)
tam. Meijer, A'dam
fam. de Jonge A'dam
fam. Eggercling, A'dam
mevr. Hertel, A'dam
lam. v.d. Stroom, Utrecht
lam. Rudelshcim, A'dam
faro. Verbrugge, A'dam
tam. Minnaurt, Bilthoven
tam. Schehvald, Engeland
dames Praag, A'dam
fam. En/.ink, Deventer
dames de \\ aal, Arnhem
1 fecren Jansen, Deventer

PENSION BORGSTIJN
fam. Pietcrsc, A'dam
fam. v. Dorth, A'dam
fam. Langerijs, R'dam
fam. ten Haatt, A'dam
mevr. Fieks, Leeuwarden
mevr, Fieks, Veendam

PENSION BÜCKMANN
I.eonard, Brussel
fam. Sijring, Berlijn
dames de Jonge, A'dam
mevr, de Leeuw, Blaricum

fam. Robbers, Enschede
fam. P. de Wever, A'dam
mevr. O. Lcescr, Berlijn

PENSION BELLA-STELLA
fam. Trouw, Amsterdam 3
fam. J. Roelfs 2
fam. H. van Es, Heemstede 2
Brn. A. Ascel de Winterstein 1

fam. H. Duveen 4
tam. Nicolai 4

CARLTON HOTEL.
fam. Dclmont, Hamburg
fam. Michalis, A'dam
fam. Frank, A'dam.
fam. Wcyl, DusscJdorf
tam. Rcinuis Hamburg
Mr. Maij, A'dam
Mr. v. Ansum, A'dam
Mr. B. Beckers
dames Hinzc Berlin
Mr. Sperling, Amsterdam
fam. Elias, A'dam
Mr. Salomons, A'dam
fam. Habenicht, A'dam
fam. Leibrccht. A'dam
fam. Richwin, A'dam
fam. de Vries, A'dam
fam. Dr. Cohcn, A'dam
fam. Lissaucr A'dam
fam. Gumpertz
dames Janoorhi
fam. Richter A'dam
fam. Schuiler A'dam

PENSION CHARMA

mevr. v.d. Willigen Java
trau Dr. Krohm. Bcrlin
Quntu, A'dam
A. v. Schupp, A'dam
D. H. Berger, Wagcningcn
R. v.d Weerd, Bemiekom
mej. Vermeulen, A'dam
A. van Slu\ s, A'dam
de Jong, A'dam
J. Hartc-g, A'dam

HOTEL DEIJERS

&>

"--'-ev-vt'BS'—üSfc. nr \-J^-i

fam. Levy, A'dam
frau S. Ettinger, Berlin
A. M. v.d. Berg, Almelo
G. Rhee, A'dam
H. Rhcc, Almelo
fam. S. Vrc> ra, A'dam
fam. E. Fischcr, Zares
Engelsman. Nijmegen
v.d. Wal, A'dam
Vrcycr, A'dam
tam. Scholten, Vclp
mevr. Daniels, A'dam
tam. Tussenbroek, A'dam
fam. Westdorp, Utrecht
Mr. Fles, A'dam
fam. de Leeuw, A'dam
fam. Demavere, Amerika
Mr. B. Beumcr, Brussel

Mr. W. v. Rcijedam, Geervliet
Mr. A. Mossel, A'dam
Mr. v. Es, A'dam
Mr. Goudriaan, Utrecht

PENSION DOLLY & EVELINE
Fraul. L. Kopeke, A'dam
Mei. E. v.d. Broeke, Adam
tam A. A Boon. A'dam
tam. A 1 1. v. \\ ijngaarden
mevr. .1. Cambier v. Nootcn,
Mej. Soest, Utrecht
Mej. M. de Wit, Zaandam

PENSION DIJKHOFFZ
fam. Rieder A'dam
fam. Rijsdijk
fam. v. Keulen, Hilversum
frl. Treudenthal, Scheveningen
dames Sousan, 11'lcm
fam. Weisenbrock, A'dam
fam. Veldkamp, A'dam
fam. Kien, A'dam
jongen. Rieder, A'dam
fam. Nijkamp, Zuttcn

PENSION FAVAUGE
mej. L. Asscher A'dam
fam.'J. Hartog, A'dam
fam. Bolle, A'dam
fam. Gosschalk, A'dam
fam. Souza, Antwerpen
fam. Lissaucr, A'dam
fam. de Jong
fam.
mej.
fam.

Kaufmann
R. Nunes Vas
Blitz

fam. Kappcl
mevr. Levic, Groningen
fam. Kalm, A'dam
fam. v. Esso, A'dam
fam. v.d. Woude, Groningen
mej. Frank, Arnhem
mej. Salomons, Arnhem

PENSION FREDERICA
Sejcé, A'dam
Capelle, A'dam
fam. Beer, Berlijn
fam. Fikke, A'dam
dames Baat Doelman, A'dam
Fr. Löw, Berlijn.

Kuit, A'dam
Koekenheim, A'dam

PENSION FABER
Randerhort, A'dam
Gerritsen, R 'd a

m

Schmit,
Fclix
Schotanus
Tammes

GRAND HOTEL
lp- - • -~— ---.-»».



PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

fam. Albert, A'dam
fam. Bonnet, R'dam
fam. Stern," A'dam
fam. Meier, A'dam

Zomer- en Winter-
verblijf.

Mol, A'dam 3

Waagener, Duitschland 1

Wijand, A'dam 3

PENSION B. SMIT
fam. Fohrenkamp, Btrlin 2

fam. Schottc, A'tlaf 5
fam. Rosenbcrg, Frankfort a.M.2
fam. Niftrik, A'dam 2
Frau Bar. Krug v. Nidda, Hamb.
Fraul. Eva Walter, Bcrlin 1

Fraul. Irma Ecizert, Bcrlin 1

Fraul. Hctty Beem, A'dam 1

Hirsch, A'dam I
' Barkoflord, A'dam 1

,William Miller, New Castle 1

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. Domhoft, Acrdenhout 2
fam. L-evéc, A'dam 4
fam. W. F. Looman, Bloemend. 3

fam. G. Mijnarends, Heemst. 2
fam. Ir. A. Fransen, A'dam 5
fam. Ir. de Graaf, A'dam 5

mcj. Mohr, A'dam 1

fam. G. van Leeuwen, A'dam 3_

-fam. Dr. van Dongen, A'dam 3

fam. Kloczcn, Breda 4
fam. Westerterpc, Balkbruggc 6

fam. Schlatmann, Dordrecht 8
fam. Wolbert J. Vroom, A'dam 6
fam. de Lanfc, Zaandam 3

PENSION DE UITKIJK
\ Frau Traub, Bcrlin 1

3 mevr. Speyer, A'dam 5

I Mcj. H. Boissevain 1

I
fam. Boissevain 2

| mevr. Gabriël, Aerdenhout 3

,| fam. Wcnsink. A'dam 3

5 PENSION VERDQONER.
1 Koopman 1

'j fam. Brand 3
t| mej. C. v. Esch

', mevr. De Vries
i .Springer

rj S. Roodvcld
^ï' mej. Dantzict, Groningen
^ fam. Asson, A'dam 4
ï ;mevr. Bos, A'dam 1

PENSION „VLAK BIJ ZEE"
C. v. Dcth, A'dam
R. Loos, Zwolle
H. Casper, Berlin
P. Baycr, A'dam
C. Westers, Berlijn

J. W. BoIIongino, Berlin

G. Dolman, A'dam
P. K. Schelvis, A'dam
P. Slikker, Utrecht
H. A. A. v. Faasscn, A'dam
J. Horrei, Groningen
H. Nijdam Groningen
G. Jurgens, A'dam

PENSION WEST-END

fam. Bosman, Kaapstad 5

fam. Rawson, Londen 4
P. van Es, A'dam 5

dames Giescn, R'dam 2

fam. Storm, A'dam 3

Dr. Deck, Berlijn 3

mevr. Walthaus, A'dam 1

mevr. Schmuller, A'dam 1

tam. Felleman, Arnhem 5

PENSION IJSENBOUT.
fam. P. Wallig, A'dam 2
Sternberger, Bcrlin 1

mej. F. M. llovcrt den Haag 1

J. Drion, A'dam 2

BADHUIS ,.ZEEDUIN"
Aantal gasten 85

MONOPOLE Stationspi. - Zandvoort

A
.Alten, J. v., Bredcr.str. 44 2
.Arents, L. Ostadestr. 18 3
-Aalberse, N. Koninginnew. 27 4
.Aardewerk, L. Fav. 1—

3

3
Antonius, fam. Poststraat 11 6
Ansscn, A. Parallelweg 31 5
Aten, W . Brcderodestr. 98 7

Aries, H. O.Parkstr. 23 4
.Akkeren, H.v. Kon.str. 53 4

B
Bruinsma, P. M. 1'Amistr. 9 3
„Blouwgrond, tam. Kon.weg 31 3
Blom, fam. Kon.weg 31 5
Berner, fam. Schoolstr. 13 4
"Bergen v.Holten, ,wed. Gr.Kr.28a

2
3
2
1

1

28
3

. Bosman, G. Kostvcrl.str. 58
Brink, J. Parallelweg 11
Bakker, R. Zeesir. 22
Bakker, D. Zeestr. 22

. Boort," D. H. v. Hoogcweg 50
Bakker—Kok. W, Pakveldstr.
Beden, G. v. Schoolstr. 5
Boekelaar, .1. C. Pakveldstr. 19 4
Becker, J. H. Metzgerstr. 62 2
Betemerk, Smedcstr. 5
Burgt, Wed. Floogeweg 46
Baas Mr. A. K. Bred. 20
Bouber. H. Engelb.str. 5
Brancart, P. L. Bred.str. 38
Bonte. B. Kostvcrl.str. 69
Bas, A. Kon.weg 31
Balen, .1. H. v. Hoogeweg 74
Boegheim, F. Gerkcstr. 36a
Bakker, A. Hcemsk.str. 8
Bos, J. F. Bred.str. 161

Boissevain, fam. Trompstr. 15
Brink, M. C. v.d. Trompstr. 15 1

Beer, fam. T. de Ostadestr. 18 5
Berton, H. G. Bilderd.str. 30 5
Brène, Chr. Bred.str. 123
Bakels Bulters, P. Heinstr. 1

Bruyn, J. de H.Grootstr. 13
-Bosman, J. Bred.str. 108
Boot Doelman fam. Fav. 31
Borrius Broek: II. Fav. 16 2
Bom, A. J. Bccckmanpl. 22 4

-Blok, W. Haarl.str. 30 6
Baver, P. Hoogeweg 50 1

Bollongius, J. Hoogeweg 50 2
Berg, P. v.d. Bilderd.str. 2 4
Beem, fam. Kostverl.str.,,77 3
Bos, L. Zeestr. 58 3
Berg, D. v.d. Fav. 4 5
Blom, W. Fav. 6 3
Bukofzer. K. Metzgerstr. 64 1

Bijl. S. Kostverl.str. 24 5

Beugeltas, J. Hecmskerkstr. 7 6
Bultrcman J. Spoorstr. 20 2
Borst, fam. Spoorstr. 20 5
Baarslag. N. Zeestr. 43 4
Bed. S. Parallelweg 51 a
Brouwer, J. C. Poststr. 9 6
Broekhuizen , M. Kostverl.str. 61

Boldaden, M. Haarl.str. 52 4
Benjamins, A. Princesscw. 13 5
Baltus, J. B. Engelb.str 38 5
Brummel. fam. Zeestr. 45 7

Broekhuizen. .1. Zeestr. 45 7
Benninga, J. H.de Grootstr. 11 5
Bakker. .1. v. Zeestr. 22 2
Buren, J. v. Zeestr. 22 3
Bieshaar, fam. Bakkcrstr. 2 5
Buba, fam. Bakkcrstr. 2 4
Boer, P. de Trompstr. 15 3
Bazel, A. Noordcrstr. 9 6
Bongaart, F. Kostverl. 54 1

Besenier, D. Noordcrstr. 12 8
Blok, P. Catestr. 10 4
Bruns, H. Gcnestetstr. 14 4
Brandele, P.FIcinstr. 11 3
Bal jet, H. Bccckmanpl. 4 4
Bolle, E. mcj. Kostverl. 12 1

Bergen, F. v. Gencstctstr. 9 3
Bolle, M. Gr. Krocht 5 3
Bcets, fam. Engelb.str. 25 9
Beem, H. J. S. Metzgerstr. 64 2
Bronkhorst, J. Gerkcstr. 14 5
Bicrcnbroodspot, J. Brcd. 125 4
Bcissvain. H. Bred. 125 1

Bussche. mevr. Fav. 1—

3

2
Budclman, H. Hoogew. 70 4
Bakker. T. Gerkcstr. 35 1

Broekman. B. Bred. 131 7
Boas, L. Bakkcrstr. 5 5
Bekkcr, A. Smitstr. 4 5
Brugman, J. Metzgerstr. 44 3

Coul. W. W.Parkstr. 20 8
Coopcr. II. Hoogeweg 50 1

Canté, L. F. Kon.weg '58 3
Cardozo, J. Zeestr. 40 4
Cohcn, M. Kostverl.str. 20 4
Cohen, A. Zeestr. 65 3

Cohen—Ouds, L. Kostverl.str. 61

Reis- en Passage Bureau
P. L. DE VRIES

Zandvoort - Strandweg 4
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart Mij.

Coffing, fam. Noordestr. 14
Cappclle, J. Oosterstr. 7
Culax, fam. Stationstr. 2
Calo, A. Gr. Krocht 5
Cornwal, .1. Parallelweg 29a
Coronel, M. A. Kostverl. 12

Cinnochic, K. Hoogeweg 40 1

Cup, A. P. Katcstr. 20 4
Cramer v. Zijdeveld, Gerkcstr.35
Cohen Rodriqucs, J. J. Steenstr.ö
Canes, L. Spoorstr. 12 3

D
Dekker, H. Hoogeweg 50 4
Douw v.d. Krab Metzgerstr. 138
Darmstadtcr F. Zeestr. 36 6
Darmstadter K. Zeestraat 36 1

Davidson, I. Stationstr. 1 2

Duivenboden T. .1. Kon.weg 50 7

Domhot, M. Zuiderstr. 15 7

Dresden 1. Kostverl.str. 22 8
Draijcr, H. Zeestr. 5 3
Dijk, G v. Kostverlorenstr. 24 3
Diepenveen , A. C. Engelb.str. 36

2
o

Dordt, fam. v. Fav. 22
Deutschman, R. Zeestr. 22
Duquc, I. Metzgerstr. 65 5
Degen, S. Engelb.str. 38 4
Daniels, mevr. Metzgerstr. 86 1

Druvff, M. Koningstr. 25 6

Essen, H. van Zeestr. 35 4
Echcrt, E. Metzgerstr. 64 1

Eggcrding A , en E, Bred.str. 44 2

Estehr, S. Noordcrstr. 30 4
Et'gers, A. Fav. 44 2
Egmond, J. Trompstr. 15 4
Eek, J. v. Zeestr. 12 4

Frankenius J. Ostadestr. 34 3
Frisch, fam. Parallelweg \5 3
Ferro, D. KosUerl.str. 76 7
Friedenthal, L. Brcd. str. 43 1

Fikkc, fam. Fav. 31 3
Frommer, W . Metzgerstr. 37 2

Fransen, A. J. O.Parkstr. 46 3
Frank, A. Spoorstr. 22 4
Fclix, H. Engclbertstr. 27 1

Frank, M. Spoorstr. 12 4

Gerrits A. P. Engelb.str. 10 5

Groot—Hoeve, G. vd. Nicuwstr.
Gosen, Wed. H. II. xAchtcrweg 5
Graaf, A. de Stationsstr._ 11 6
Groot, R. Kostverl.str. 58 4
Grund, M. Bred. 44 1

Gïuctmann, M. Metzgerstr. 62 1

Gerritsen, .1. Hoogeweg 54 1

Gobcl, C. L. Bred. str. 90 5

Gimpel, C. Bred.str. 80 5
Ginkel, G. v. Marnixstr. 5
Gelder, W. A. Speykstr. 7b 5
Goldstcin, R. Metzgerstr. 39 1

Grossenbcrg, H. Spoorstr. 24 5
Groenendijk, fam. Trompstr.15 2
Gordc, M. de Gr. Kr. 13 4
Ginkel, D. v. Stationsstr. 1 4
Gennep, M. G. Gr. Kr. 5 1

Groenendijk, H. .1. Trompstr. 15_
1

5

2

6
1

9
6

7

Gerritsen, Engelb.str. 27
Gccrts, J. Fav. 9
Gocten, Stationsstr. 20

Gorter, fam. G. Zeestr. 12

Grootcs, M. Trompstr. 15
Gobits, A. Zeestr. 39
Gcldcrcn, A. v. Kostverl. 50
Grashuis, H. Bild.str. 12

Gast-Kemper, .1. Wilhelm. str. 20
Goudsmit M. Kostverl. 12 2
Groenink, G. Noordcrstr. 29 4
Goston, W. A. M. Hoogew. 40 2
Glascr. P. Bred.str. 125 3
Gabriel. G. Brcd. 125 2
Grand, J. H. Duinweg 16 4
Giskes, G. P. da Gostaplein 11 5

II
Hoop, V. P. Gcrkestr. 44 4
Haan, C. M. d. Kostverl.str. 72
Hamburger, L. Metzgerstr. 120 7

Floutcn, C. v. Engelb.str. 23 1

Hulsebos, A. Hoogeweg 62 5

Hcranschei, Dr. D. Speykstr. 23 7

Hoven, A. v.d. Paradijsweg 20 .1

Hoek, G. v.d. Kostverl.str. 59 4
Hoogevcen, A. J. Kostvcrl.str. 58
Haan, frau W. Parkstr. 5 5
Ilallc, fam. Brugstr. 22 2
Ilirgorodstrtj, J. MiCtzgcrstr. 62 1

Hijmans S. Zeestr. 40 5
Flolthuvzen, J. Kon.weg 26 3
Hondt," fam . Gr.Kr. 20b 3

Iiuck, A. v. Fav. 15 2

Hofert, F, M. Kinsbergcnstr. 1 1

Houwcmvald, H. .1. Metzgcrstr/w
1 lensen. D. Schelpweg 1 4
Hamerslag J. Zeestr. 37 8

Flogendoorn, A. Haltcstr. 81 6

Hcinrichs, H. Engelb.str. 10 2

Hecmcijer, T. C. Achterweg 9 8

Hazcbroek. T. C. Noordcrstr. 3

Hopman mevr. Swaluestr. 15 3

Hoclges, G. en L. E. Hoogew. 40
Haddon. Ph. Hoogeweg 40 1

Hutschck, T. Hoogeweg 40 1

Hogoort, G. Zandv.1. 60 4
Hildebrand, T. Fav. 1—3 3

Huivcnbcrg, A. Zeestr. 43 2

Hartoe. J. Zeestr. 22 2

J

Jaspers, A. Gcrkestr. 34 6

Jongman, Gcz. Hoogeweg 16 2

Joseph, H. Gr. Krocht 5 1

Jong, A. de Zeestr. 33 1

Jong, LI. de Koningstr. 41 6

Jehm, L. O. Noordcrstr. 17 7

Jacobs, G. Noordb. 2 4
Jansma, H. Bccckmanpl. 4 5
Jong, K. de Stationspi. 27 4

Jong, P. de Zeestr. 22 2

mm®
WmÊmMÊ

ÏO 15 20 cb
in nieuwe verpakking

* Overalverai ver
K.

Klaasscn, P. Pakveldstr. 30 7
Kuperus, .1. Bred.str. 44 3
Krohn, Joh. Zeestr. 22 3

Koning, A. Gr. Kr. 20b 4
Kok, A. Pakveldstr. 28 2

Kocgler, fam. Hoogeweg 46 8

Korting, .1. A. Fav. 3 2
Kanzcvcl, Bilderd.str. 14 2
Kat, W. O.Parkstr. 22 5
Koning. II. Gr. Krocht 20b 4
Keizer N. Gr. Kr. 20b 1

Kattenburg, A. Ostadestr. 20 4
Kokkes, J. C. Gerkcstr. 57 3

Kleef, mei. T. v. Kostverl. 12 1

Keulen, Wed. .1. v. O. Parkstr. 41
Kinvi, B. Zeestr. 36 2
Krooncnbcrg, .los. Gcrkestr. 2 4
Koster, M. v.Spevkstr. 19 5
Kapper, E. P. Haltcstr. 66 _ 7
Koekoek, fam. O.Parkstr. 2o 5
Kcesing, fam. Gcrkestr. 17r. 3
Kranen, M. Trompstr. 15 3

Kiek, M. Bredcr.str. 13 3
Kalif, J. v.d. Spoorb.str. 13 6

Koopmann, J. Noordb.str. 5 6
Kleerckoopcr L. Kostverl.str. 32
Krooncnberg, L. .T. Steenstr. 16 7

Kinsbcrgcn, tam Brcd. 11 5

Klingcr, M. H.Grootstr. 15 4

Kncvcld, A. Poststr. Il 3

Knietcl, F. Kostverl.str. 34 1

Koe, L. Kostverl.str. 34 2

Keyzer mevr. Engelb.str. 27 1

Kijl, A. Zeestr. 24 3

Koopmcl, G. Metzgerstr. 8 1

Krieg, v. Hidda M. Metzgerstr.64
Kijlstra. G. Hoogeweg 28
Kristians, Hoogeweg 78

Koekcnhcim , Stationsstr. 20

Kreeft, R. Zeestr. 12

Klein, J. Schoolstr. 6

Klaasscn, G. Princesscw. 19

Kool, J. Stationstr. 2

Koning, G. Haarl.str. 3

Klooster, W. A. Koningstr. 49

Kooimans, J. Koningstr. 49

Kar. H. J. v.d. Spoorstr. 39
Klcvn, .T. Kostverl. 63
Kamp, C. v. LIaarl. 15

Kuit, Fav. 31

Kesler, .1. C. KL Krocht 3

L
Leer, fam. v. Brugstr. 22 7

Loos, R. Hoogeweg_50 2

Lopes, Quiros, D. Kon.weg 14 4

Levi, L. de Bred.str. 96 7

Linuebonn, IL Trompstr. 15 1

Lugthart, W. Haltcstr. 74 5

Lankhot, G. Haarl.str. 49 6
Lezer, P. J. v.Spevkstr. 18r 5

Locncn, fam. v., Gcrkestr. 54r 4

Landhoff, P. Marnixstr. 6 2

Lissauer, J. A. Zeestr. 36 1

Lcsscr, H. Kostverl. 12 3

Lariettc, fam. Trompstr. 15 4

Lanathalcr. Gr.Kr. 7 1

Lcwinski. S. Brcd. 30 4

Lindncr, A. Ilaarl. 27 6

Luwen, W. Koningstr. 45 6

Lasdun, J. Zeestr. 53 6

Linhart, I. Trompstr. 15 1

Lov.cnstein, L. Bred.str. 24 5

Lagcwaard, .1. Gcrkestr. 48r. 6
Leeuwen. D . W.Parkstr. 7 4

Laren, J. v. Trompstr. 15 2

Lindeman, I. L. H.Grootstr. 8 5

Löwe, Fav. 31 1

Leeuwen, J. v. Swaluestr. 16 .">

Lassing C. M. Poststr. 9 2
I obo, J. D. Brcd 14a 4

Lamcvcr, .T.Badhuispl. 5 6

Lcscr, O. Fav. 44 1

Lupper. J. H. v. Marisstr. 11 5

Lecreveld, J. Smitstr. 4 3

M
Minnaert, M. Brcd. 44
Maas. C. v.d. Gcrkestr. 21

Martini, B. Haarl.str. 88
Meer, v.d. Parallelweg 63
Marx, F. Hoogeweg oO
Mevcr. fam. Pakveldstr. 19

Mof, .1. Smedcstr. 5
Mok, Costcr. A. Metzgerstr. 67 2

Martcns, J. Fav. 1—

3

4

Mille, Ii. de Fav. 1-3 2

Mculen. H. P. Bred.str. 87 3

Maas, N. Koningstr. 58 1

Morpurgo, L. Bred.str. 22 3

Maruzel. J. Pakveldstr. 24 3

Mathot, A. Kon.weg 10 S

Mooy, L. Engelb.str. 23 1

Michealis, B. Ydv. 1—3
Meedi, de Kostverl str. 77
Malkorne, Kostverl.str. 77
Miller, D. Metzgerstr. 64
Metz, L. Hoogeweg 78
Marhussc, Ans, Hoogeweg 7

Meijer, .1. B red.str. 44

Miedema. .1. Bred.str. 36
Manen, W. v. Princesscw. 21
Menko, II. Sptx.rstar 3-1

Mev, W. v.d. Bred. 49
Mompes, .1. Catestr. 8

Middeldorp, II. Haarl. 22
Mittcmever, W. Haltcstr. 27
Meent, G. .1. Koningstr. 43
Meuring, .1. Engelb.str. 25

3

3
i

1

4
>

4
5
4
o

N
Nicpoth, B. Zeestr. 22 2
Napel, A. ter Kon. weg 33 3
Nebig, Gcz. Stationstr. 20 2
Nicntker, II. Fav. 12 4
Neumijer. II. M. Haarl.str. 92 4
Noordhof, W. Paradijsw. 22 5
Nathil, H. Bred.str. 22 3
Ncumann, fam. Metzgqerstr. 8 6------

6
5
7
6

1

3

11

Numan, E. II. Marisstr. 8
Ncumann, Dr. W. Parkstr. 13
Numan, fam. Poststr. 11

Ncnncr, B. Gerkcstr. 91

Noov, mej. Bred. 36
Nebig, J. Zeestr. 36
Nebig, S. en M. Baan 18

O
Oosterhoff, A. Haarl.str. 29 8
Oct, B. en H. Potg.str. 72 4
Otto, G. Metzgerstr. 81 1

Osch, A. v. Zeestr. 26 2
Oostrum, H . v. Bred.str. 199 5

Onderwijzer, 1). Gr. Kr. 5 4
Ooiten, .1. Ostadestr. 12 7
Olman, M. Marisstr. 16 9
Olvcr, II. B. ten, Gencstctstr. 5 4
Ottcnkamp, Zeestr. 12 1

Orpwood, E. Smitstr. 4 1

Postma, W. Bredcr.str. 70
Pluijm, J. Hoogeweg 16
Polak, G. Fav.'l
Put, J. A. Kruisweg 21
Prenslcr, H. Metzgerstr.
Pol. G. v.d. Zeestr. 25
Post. G. O.Parkstr. 35
Pootze, H. Bred.str. 44
Polak, J. Hooacweg 19
Peertje, B. Haltcstr. 9
Polman, .1. ] I. 1 loogewcg
Pluvm, W. O.Parkstr. 43
Pool, Jb. Bred.str. ld

Poons, M. Metzgerstr. 39
Pater, R. Pal^eldstr. 24
Poelmjcc, P. Zandv.1 185
Pach, Ph. Tramstr. 9
Poiiman, S. Spoorstr. 11

Prcntink, H. A. Metzgerstr. 8
Prezcl, C. Haarl.str. 74
Poel, A. v d. Hoogeweg 78
Praag, Fam. v. Stationsstr. 20

10

50

j
1

1

3
5
3
5
1

2

Pietersc, fam. Fav. 22
Pimentel, C. Fav. 15
Pielage, W. 1 lobbemastr. 28
Postma, G. Noordcrstr. 31
Prins, mevr. Kost\erl. 12
Pont, D. J. du Gencstctstr. 9
Pruis, R. Hoogeweg 40
Pronk, II. Ostadestr. 26
Presburgf am. Emmawcg 8
Pitten, W. Ostadestr. 8
Polak, mevr. Fav. 1—

3

1

2
7

1

3

3
1

4
5
1

3
1

3
5
4
1

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein — Tel. 142

Dagelijks geopend van 9.30—12
van 1.30—5 uur.
Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.



R
Raad, S. de Haltestr. 41
Rcdekcr, Haltestr. 41
Reinbergcn, H. Heerenstr. 4
Rooy, K. v. Marisstr. 35
Rhce, G. Metzgerstr. 86
Rapfrans, Dr. L. Zeestr. 36
Roggeveen, G. Zeestr. 1

Rokkcstikker, E. Kostverl.str. 22
Ringeling, tam. Kostverl. 14 3

Rings, C. Trompstr. 15 1

Rijkman, G. Kostverl.str. 24 5

Rodrigucs Percira, R. v. Speykstr

Roos, I. Haar]. 24 5
Rijnsvcver, J. v. Brcd. 70 8
Rabbi, Haltestr. 73 3
Rosenthal, N. Fav. 15 3
Rijstenbosch, M. Fav. 15 2
Ravcnswaaij, J. Emmaweg 2 4
Rooth, R. A. Noorderstr. 28 5
Robbers, R. v. Fav. 44 9
Randerood, Engelb.str. 27 3
Rol, L. Stationspi. 27 4

Sas, E. Metzgerstr. 62
Simons, J. H. Hoogeweg 54
Scheffer, fam. Zeestr. 14
Schlicht, F, Bred.str. 43
Stotlel, M. Bred.str. 60

Schaik, fam. v. Poststr. 11

Stodcl, J. Fav. 4
Schotte, J. Metzgerstr. 64
Schmitt, mcj. T. L. Brcd. 24
Sternfcld, I. Engelb.str. 21
Schelvis, Stationstr. 20
Stroom, fam. v.d. Brcd. 44
Sont, fam. Zeestr. 71

Sandbcrgcn, H. Smcdestr. 21

Schouten, J. Zeestr. 33
Silbcrstcin, L. B.Loot 6
Slictker, J. C. Noordestr. 37
Schulz. G. Kostverl.str. 69

Stam, H. Trompstr. 15

Sander. T. v.cl. Bildcrd.str. 2

Scvenbcrgen, H. Fav. 1—

3

Simons, fam. Fav. 1—

3

Schmidt, H. L. Haarl.str. 35

Schncidcr, J. Kruisweg 16 5
Sluytcr, \V. Engelb.str. 1 9 5
Steyndam, A. W.Parkstr. 19 3
Straten, E. v.d. Nieuwstr. 13 4
Strebus, J. Kostverl.str. 78 9
Schut, \V. Parallelweg 25 4
Stcelink, C. Bred.str. 35 3
Siedcnburg, fam. W.Parkstr. 20 6
Soelen, J. Kostverl.str. 58 3
Spieker, W. Kostverl.str. 58 5
Springer, J. S. Parallelweg 11 6
Scharien, L. Floogeweg 19 5

Storm, Joh. Zeestr. 22 2
Sombroek, mevr. Parallelweg 63
Schellevis, S. Haltestr. 9 4
Spull, H. v. Metzgerstr. 62 1

Schónfcld, M. Z.v.laan 226 3
Sanders, \V. Hclmerstr. 8 8
Slijter, C. Zeestr. 43 3

Tak. J. Schoolstr. 9 4
Tenngc, W. Parallelweg 13 2
Terwinsche, v. Scheltinga, J.

Leeuw, Hoogeweg 54 1

Tellingen, H. v. Bred.str. 167 4
Timmerman , G. Koningstr. 43 4

Trivelli, R. T. Zeestr. 12 6
Tiepen, fam. Bred. 3 6 2
Teulings, fam. v. Speykstr. 20 8
Truder, H. Diac.str. 25 3
Tcrbrugge, Z.v.laan 171 5

Traub, H. Bred. 125 1

Toefelcr, E. Hoogeweg 70 5
Triebels, B. Zeestr. 37 5
Turner, M. Smitstr. 4 1

Vincent, N. Metzgerstr. 32a 5
Visser, Jan, W. Parkstr. 20 8
Vlugt, A. v.d. Kostverl. 76 6
Verburg, Jac. Zeestr. 22 2

Vleisching, P. Zeestr. 22 2
Vries, dames de, O.Parkstr. 48 2

2

5
2

1

4
5

6
1

1

3
2

7
5
3

Vries, B. de O.Parkstr. 48
Vries, W. de O.Parkstr. 55
Veupkens, V. Bred.str. 60

Visser, M. Smitstr. 4
Visser, S. Vondelstr. 4
Veen, A, v. Hoogew. 62
Vries, P. de Metzgerstr. 34
Vriezendorp, D. Hoogew. 50
Vries, C. de Kostverl.str. 72
Vos, Stationstr. 20
Vries, E. de Hoogew. 67
Valkenburg A. Bred. 91
Vredendaal, R. v. Kon.str. 47
Vries, J. de Badh.wcg 3

W
Wijnberg, B. W. Parkstr. 5 4
Winkel, P. Bred.str. 44 2

Woudstra, A. Zeestr. 22 2
Warnink, P. Gr.Krocht 20b 3
Wol, fam. v.d. Floogeweg 16 4
Wolff, mevr. Fav. 1—

3

2
Waëlthcr, J, O.Parkstr. 57 5
Wolfaert, A. Zeestr. 36 2
Weller, T. Metzgerstr. 81 1

Wastcrwal, M. Speykstr. 17 3
Winkel, G. Engelb.str. 23 1

Waus, L . Hoogeweg 62 3

Weill, Th. W. v. Speykstr. 26 5
Wasterwal, R. Metzegerstr. 92 6
Westers, C. Hoogew. 50 2

Wallig, H. Kinsb.str. 1 2

Wertheim, I. Spoorstr. 22 4
Walsen, H. Catestr. 12 4
Wurms, A. Gr. Krocht 5 1

Waltman, W. Noorderstr. 29 5
Wilkins, P. Hoogeweg 40 1

Westerhof, M. J. Catestr. 16 5

Wensinck, J. Bred. 125 3
Wever, P. de Fav. 44 7

Wittelbouw, B. Fav. 1—3 1

Wethmar, fam. Trompstr. 15 4
Wecrd, R. v.d. Zeestr. 22 3

Zendijk, H. Zeestr. 26 4
Zandwijk, L. Fav. 1—

3

3

Zeijst, H. Zeestr. 43 3

Zijlstra. S. Fav. 15 1

Zuidam, W. v.d. Noorderstr. 4
Zeehandelaar, mevr. Fav. 1-3 3

Zanten, S. Parallchv. 19a 4

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts

Kostverlorenstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Telef. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

C. J. TICHELAAR, Arts Zeestr.
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 • Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Spreekuren: Maandagmorgen 10>-

1130; Dinsdagavond 7.30—8.30;
Woensdag 4-5; Donderdagavond
7.30—8.30; Zaterdag 10—11.30?
Zaterdagmiddag 2—4,

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur..

Zaterdags 2—5 en volgens afspr.

Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

's morgens; Dinsd. 7—8 uur 'sav.;

Zaterd. 5—6' 's middags.

NED. VER. t. b. v. DIEREN
Dr. J. JONGKIND

Dierenkliniek
Kostvcrlstr. 17a - Telefoon 16
Spreekuren: Maandag 12— 1 uur;
Woensdag 7—8; Zaterdag 4

—

5.

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
Vrijdagsavonds te Zandvoort v.

9-10 uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12.

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag er»

Zaterdagavond 6.30—7.30.

CASINO
DIRECTIE: A. TUSCHINSKI

GOEDKOOP REIZEN, LOGEEREN EN UITGAAN
IN NEDERLAND.

De Nederlandsche Reisweek.
Gedurende de Nederlandsche Reisweek van 20 tot

en met 27 Augustus 1934 worden overal in Nederland
belangrijke reducties gegeven op reizen, logeeren en
uitüaan.
Onderstaand willen wij de mogelijkheden, welke de

reducties bieden nog even nader uiteenzetten.
In de eerste plaats de reducties door de Nederland-

sche Spoorwegen verleend.
Vacantiekaarten. Met een vacantickaart kan men

vanaf het station van vertrek reizen naar een wille-

keurig ander in Nederland gelegen station. De prijs van'
zulk een vacantiekaart Ille klasse bedraagt ƒ 4.— . Ie-

mand kan dus b.v. van Vlissingen naar Groningen rei-

zen voor f 4.— . Wanneer men nu een legitimatiebewijs
aanvraagt, dan kan men héénreizend gedurende de reis-

week, voor de terugreis een vacantiekaart koopen te-

gen gereduceerden prijs en wel voor ƒ 2.— . Deze terug-
reis moet uiterlijk plaats vinden op 3 September. Heen-
en terugreis mogen niet op denzelfden dag worden af-
gelegd.

8-daagsche abonnementen.
Gedurende de reisweek zijn verkrijgbaar 8-daagsche

abonnementen op alle lijnen der Nederlandsche Spoor-
wegen tegen den verlaagden prijs van ƒ 21.50 Ie klasse,"

ƒ 16.50 He klasse, f 11.50 Ille klasse. Men kan dus voor
ƒ11.50 overal heenreizen zooveel en zoo vaak als men
wil. Deze buitengewoon goedkoope abonnementen
worden eiken dag van de reisweek afgegeven en zijn
8 dagen geldig. Wie dus den laatsten dag van de reis-
week zulk een gereduceerd abonnement koopt, kan er
tot en met 3 September op reizen.

Hotels. De meeste hotels geven gedurende de reis-
week een reductie van 5—15 °/o. Een lijst van de aange-
sloten hotels wordt tegelijk met het legitimatiebewijs
toegezonden. Evenals bij de Spoorwegen kan een gast,
die op den laatsten dag van de reisweek nog in" een
hotel aankomt nog 7 dagen van de reductie profiteeren.

Reederijen. De meeste Stoombootrccderijcn in Ne-
derland geven gedurende de reisweek op vertoon van
het legitimatiebewijs een reductie van 10 tot 40 "/o.

Natuurbaden, zwembaden en sportparken. De voor-
naamste dezer instellingen geven gedurende de reis-
week eveneens belangrijke reducties op hun entrees en
wel van 20 tot 50 %>.

A.T.O. Ecxursies. Door de autodiensten der Neder-
landsche Spoorwegen worden vanuit Maastricht, N ij-

Heeft UL dus
Reparatie'sl!

Eén adres
Ook voor NIEUW
Goud- en Zilverwerk

H. MARTIN
Pakveldstr- -10

FEIJE'S BOOTTOCHTEN
naar MARKEN

Dinsdags en Donderdags vertrek Koudenhom
v.m. 8.30 uur. 1ste klas ƒ 2.25, 2e klas ƒ 1.75.

Kinderen beneden 10 jaar half geld.

naar het KAGERMEER
Zondag, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Ver-
trek weekdagen Koudenhorn n.m. 1.30 uur.
Vertrek Zondagen 2 uur Z.B. Spaarne bij

„Haarl. Dagblad".
lste klas ƒ 1.25, 2e klas ƒ 1.00. Kinderen bene-
den 10 jaar half geld.

EXTRA DIENSTEN GEDURENDE DE KAAG-
WEEK. Rechten voorbehouden.

Maakt Uw gezelschapstochten per

SALONBO OT
Wij hebben tegen speciaal tarief booten beschik-
baar van 10 tot 300 personen.

Inlichtingen en kaarten te verkrijgen:

RAVELINGSTEEG 13 en aan de boot. Tel. 11292

megen, Utrecht, Apeldoorn dagelijks tochten georga-

niseerd. Op deze tochten krijgt de houder van een legi-

timatiebewijs een reductie van 50 %. Ook op de gere-

gelde autodiensten (o.a. Alkmaar—Leeuwarden over
den afsluitdijk een reductie van 10 tot 40 °/o.

Kunst- en amusementsbedrijven. Ook vele van deze
bedrijven geven houders van Iegitimatiekaarten belang-

rijke reducties. Deze reducties worden gedurende de
reisweek aangekondigd op dwe betreffende affiches of
staan vermeld in een lijst van reducties, welke bij het
legitimatiebewijs wordt toegezonden.
Reizen per vliegtuig. Ook het reizen per vliegtuig

is in de Reisweek goedkooper. De Koninklijke Lucht-
vaart Maatschappij geeft een reductie van 15% op de-

rondvluchte1 van 25 °/o op enkele reisbiljetten voor
de Nederlanu Luchtlijnen. Eén en ander uitslui-

tend op vertoon an het legitimatiebewijs.
Het legitimatiebewijs.
Het legitimatiebewijs, dat in de reisweek zulk een be-

langrijke rol speelt, kan gratis aangevraagd worden bij

de: Organisatie Nederlandsche Reisweek, Laan van.
Meerdervoort 53-D., 's Gravenhage. (Men sluite alleen

een 6 cents postzegel voor toezendingskosten in). Dit
Legitimatiebewijs geeft tevens kans op mooie prijzen

zooals:
1. Een week gratis verblijf in een Nederlandsch

hotel naar keuze van den prijswinnaar, (alle maaltijden,
en logies.)

2. Achtdaagsch abonnement Ie klas op het geheeler

net der Nederlandsche Spoorwegen.
3. Achtdaagsche abonnementen He klasse op het ge-

heele net der Nederlandsche Spoorwegen.
4. Achtdaagsche abonnementen Ile klasse op het

geheele net der Nederlandsche Spoorwegen.
5. Vacantiekaarten.
6. Vliegtocht en rondvluchten.
7. Autorondritten.
8. Bootvaartcn.
9. Andere prijzen.

Dat, èn de belangrijkste reducties in de reisweek èrc

de kans op mooie prijzen voor een iedffr aanleiding
moge zijn het legitimatiebewijs aan te vragen. Zooals
boven reeds gezegd, kosten zijn daaraan niet verbon-
den; men behoeft alleen een 6 cents postzegel voor toe-
zending bij te sluiten.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 23 tot en met 28 Juli werden 68 kuip-

en 452 douchebaden genomen.

Deze wagens verhuren wij
DORPSRITTEN f 0.30 — HAARLEM f 1 -
AMSTERDAM f3.00 — VOORKOMEN f0.10

SAMBO E2T JOCKO YAVï* L
?
EUW

*ïï
™N ***

door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

De lasso schuift om Sambo's halsje,
Maar Sambo geeft zoo gauw geen kamp!
Hij keert zich om, en nu gebeurt er
Op 't dak een vreesclijke ramp!
De dienders vallen een voor een
Van schrik al buit'lend naar beneên!

Beneden, in het knusse bleekjc,
Hangt juffrouw Sientjc van der Tuit,
Om 't in de zon te la-ten drogen,
Haar pas-gespoelde waschje uit.

Totdat z' opeens van kleur verschiet.
Als zij de dienders vallen ziet!
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WELDADIGHEIDSAVOND.
De door het Joodsche Armbestuur georganiseerde

avond dat Maandag j.1. plaats vond in Monopole kan
als zeer geslaagd beschouwd worden.
Hoc kan het ook anders, diegene die hun medewer-

king hadden toegezegd waren reeds een waarborg voor
dien avond.
De heer Kroon opende de feestavond met een har-

telijk woord v. dank aan al diegene die 't hunne hadden
bijgedragen tot het welslagen van dien avond.
Tevens bracht de heer Kroon naar voren hoe nood-

zakelijk het was feestavonden te geven daar de geld-
middelen der armenkas steeds mindertien en er ko-
mende winter nog veel meer van de armenkas gevergd
zal worden.

Piet Holman als conferencier was geen onbekende
en wist er dan ook best de sfeer te scheppen die op een
feestavond er hoort te zijn.

De diverse artistcn die optraden o.a. die van „Mono-
polc" zelf en van „Casino" hadden ook een groot ge-
deelte voor hun rekening genomen en oogstte dan ook
veel succes.
Het is te hopen, dat het financieel voor de armenkas

ook een succes mag geweest zijn, want dat is toch de
bedoeling.
Max Kleef and his Silvcr Stars zorgde voor de dans-

lustigen die tot laat nog bleven.

MONTMARTRE AVOND IN MONOPOLE
Het „Fêtc de Nuit a Mont Parnasse" behoort weer

tot het verleden, en velen zullen die avond in het ge-
heugen blijven.
Wat een avond, de verwachtingen werden overtrof-

fen, de groote zaal bleek zelfs te klein te zijn.

Men waande zich in Parijs te zijn zoo'n sfeer als er

onder de gasten was.
Van de chansons zoo ook de imitaitcs van Mistin-

guett en Chevalier genoot het publiek ten volle.

Een danspaar oogstte ook veel applaus bij hun uit-

stekend optreden.
Het hoogtepunt werd bereikt toen de verkiezing

plaats had van „La Reine du Bal" en werd er tot laat

in den nacht nog feest gevierd.
De directie van Monopole kan op een schitterend ge-

slaagde avond in dit seizoen terugzien.

VEILING.
Woensdag werd door Notaris Van Arkel in Café

Zomerlust publiek verkocht het huis met erf aan de
Potgieterstraat 28 voor ƒ 1990.

Kooper werd de heer T. Molenaai te Zandvcort q.q

Bonbons
Vruchtentoffee's

Gesorteerde Caremels
Div, soorten Chocolade

alle soorten 2 ons 25 et

J. G. KIJHUIS - Gioote Krocht 32 - Tel. 370

Noorderbad
ZEE en ZONNEBAD
CAFé - DANCING

ZATERDAG 4 AUGUSTUS - nam. 3 en 5 uur

Giown Rall&y &n YannS

ZATERDAG 4 AUGUSTUS - 's avonds 8 uur

Prijsdansen
ZONDAG 5 AUGUSTUS - nam. 3 uur

fóorffoaiwp&d&tirijd
SPARTA, A'dam en SPORT-VEREENT, Santpoort

Dagelijks Dans- en Stemmingsoikest

Hans Wiek.

Drogisterij J* CL A* Stijnis
Oranjestraat? - Telef. 247

STRANDTASSCHEN,
PIC NIC ARTIKELEN,

TOILET ARTIKELEN,
CHEMICALIËN,

VERBANDSTOFFEN,
KRUIDEN,

EN SPECERIJEN.

VooruwSTRANDKLEEDINGjLINGERlE'S
en KOUSEN

Slechts één adres
HET

Koopjeshuis
Kerkstraat 32 - Naast Albert Heijn

BADGASTEN,
verzendt uw goederen en bagage per

J* van Bosch & Zoon
SWALUESTRAAT 22 — TELEFOON 422

ZANDVOORT
3 x Daagsche dienst

Zandvoort — Amsterdam — Bussum — Hilversum.

Scherp concurreerende prijzen. — Vraagt onze tarieven

Bi B

Simplex Rijwielen / 37.— ; / 39.50

SIMPLEX CYCLOÏDE RIJWIEL

HETRIJWIEL VOORUW LEVEN

Nooit losloopen van wielen of trapstel, nooit
smeren, loopt geheel op kogellagers, dus lichter

dan elk ander rijwiel.

PRIJS f 57.50

- Van Ostatiestraat
RIJWIELHANDEL en REP. INRICHTING

OR MET STRAMBII
Heerlijk gevulde IJsbonbons, per ons 12 et

Maccaroni, per pak 13 et

Java Rijst, per pond 16 et

Bassein Rijst, per pond 12 et

4 Cakes voor 10 et

Alle Keg's Verpakte Levensmiddelen.

Verder alle soorten drups.

Tevens Petroleum verkrijgbaar.

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

UiSVLMT
HALTESTRAAT 65

LEESBIBLIOTHEEK
Groote sorteering :

F Rö BE L -ARTIKELEN
Bouwplaten en Huisvlijtbenoodig-

heden.

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m KANTOORBOEKHANDEL K

en sensationeels gebeurtenis
is het als

Manufacturenmagazijn

HALTESTR. 40 (let op het nummer) uitverkoop houdt.

VANAF HEDEN EEN

Geweldige opruiming van alle Zomerrestanten

Wij moeten wegens plaatsgebrek alles tegen

ONGEKEND LAGE PRIJZEN
wegsmijten, aangezien in den loop van Augustus de
wintergoederen zullen aankomen.

Zandvoorters en Badgasten U MOET NU KOOPEN,
het is Uw eigen belang.

Alles zal VER ONDER DE WAARDE verkocht wor-
den.

Laat niemand achterblijven hiervan te profiteeren.

Het geld ligt bij ons voor het grijpen
Ziet onze etalages en treedt binnen, U zult ver-
stomd staan.

Voor iedereen is er wat bij. Arm en rijk, jong en oud
moet meedoen.

Reeds is het gezegd:

Als de Waag iets doet, doet ie het goed*
Zoo iets doet en kan alleen

'f Manufacturenmag. Je Waag"
HALTESTRAAT 40 let op het juiste nummer

AMSTERDAM — ZAWDVOORT — LEIDEN

ONZE KRACHT

VLEE&GHHOUWERiJ

Prima Gekookte Worst 30 et per pond

Van Ostadestraat 1 Telefoon 539

IS KWAUYEÊTÏI

M

5*5

SïïK

sas

m

JïB*

3Sfé
sas

tt ONOPOLE
DIR. G. KIEFER

Zandvoort
TELEFOON 40

Woensdag 2 Augustus - Aanvang 830 uur

indsdi-OostenriiksGiie-Avon
onder auspiciën van de afdeeling Haarlem der Neder-
landsch Reisvereeniging en V.V.V. Zandvoort

MET MEDEWERKING DER LEDEN VAN DEN
Oostenrijkschen Jeugdbond
die U in NATIONAAL COSTUUM hun FOLKLORIS-
TISCHE KUNST brengen

Muziek, Zang, Dans, Voordrachten, Jodelen enz. enz.

TEVENS HET GEHEELE
m

Monopole Gabaret-Programma
Dansleiding J. STOL Jr.

Van Kieef's, Siiwei* Sia§*s
De dansband van dit Seizoen

Entree voor leden der Ncd. Reisvereeniging en V.V.V.
op vertoon van Bewijs van Lidmaatschap: voor Haar-
lem: 0.60, inclusief reis per tram en belasting, zonder
tramretour ƒ 0.35, voor Zandvoort ƒ 35 incl. belasting.

Voor nict-lcdcn resp. voor Haarlem ƒ 0.75 incl. reis per
tram. zonder tramretour ,/ 0.50, voor Zandvoort .1 0.50

incl. belasting.

Toegangsbewijzen vanaf heden verkrijgbaar te Haarlem
Sigarenmagazijn H. J. v. ESKERT, Houtplein 17 en
Kruisweg 1, voor Zandvoort KIOSK V.V.V-, Stations-
plein. Plaatsbesprcking voor Haarlem 7 Augustus van
2 tot 4 uur in gebouw H. K.B., voor Zandvoort 8 Aug.
van 2—4 uur in Gebouw Monopole a ƒ 0.10 per plaats.
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RUIME STALLING
DESGEWENSCHT WIET ONDERHOUD

Garage Stationsplein - TeL 340

RAADSVERGADERING
Donderdagmiddag om vier uur kwam de raad in een

openbare vergadering ten raadhuizc bijeen.

Afwezig waren de hecren Druif, Groen en Van Kijn-

berk.
De agenda vermeldde slechts een tweetal punten,

Wijziging rentetype geldleenmg.

Door het Gemeente Credict te Amsterdam was een

aanbiedin" ingekomen, waarin een voorstel werd gedaan

om tot verlaging van het rentetype te komen, zooals

dat drukt op de verschillende leeningen, door de ge-

meente aangegaan.
De rente bedroeg 5 % en zou door het aanvaarden

van het voorstel teruggebracht kunnen worden tot 4'/,..

Kr was echter een voorwaarde aan verbonden, hen

vergoeding zou betaald moeten worden van 1 /o en /a

van" de saldo's dier lecninficn.

Niettegenstaande deze vergoeding zal het aanvaarden

van het voorstel een belangrijk rentcvoordeel opleveren

vooral in latere jaren.

B en W hadden de raad voorgesteld, de door het Ge-

meente Crediet gedane voorstel te aanvaarden met

handhaving van alle andere voorwaarden, bij het aan-

gaan van de lccnim>cn gesloten. .,„,,, *

Volgens het voorstel zou 1 Januari 1934 de rente ver-

laagd "worden tot 4'U %>.

De verschillende leeningen ten laste van de gemeenteS ./' 368-000, rente 4Vs »/«, restant ƒ 79.800.

Leening ƒ 25.000, rente 4' , », restant ./ 8.000.

Leening ƒ 50.000, rente ?
/» • o, restant ƒ 4o.800.

Leening ƒ 100.000, rente o'U A,, restant ƒ 93.000.

Lccning /' 300.000, rente 4'/,%, restant ƒ 94. /Ou.

In totaal rest dus nog een lecningsschultl van rond

f "P3 000 . ,

Het > oordeel aan rente zal zijn ƒ 2244, Sr, de vergoe-

ding zal /' 2320.50 bedragen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aan-

SC
Als

1

twccde punt kwam op de agenda voor de wijzi-

ging van de Politie Verordening, noodig geworden door

'de Nieuwe Motor- en Rijwichvct.

Het betreft een wijziging van. een mlasschmg van of

een aanvullen van verschillende artikels, waarvan de

strekkin« in overeenstemming moet worden gebraent

met de nieuwe bepalingen van genoemde wet.

Het «eldt in de eerste plaats een regeling van vasten

of tijdelijkcn aard al naar de inzichten van B. en \\.

en de meer of mindere drukte van het Zandvoort in

clc winter en het Zandvoort in de zomer, waarbij het

parkceren geregeld wordt. Een zoogenaamd Parkecr-

^Vculer kunnen maatregelen genomen worden voor

de veiligheid door het Stopverbod.

Hierbij past zich het Parkeerverbod aan ook voor

niet automobielen. , ...,>,,

Het parkceren, daar waar het eventueel tijdelijk

wordt toegestaan, zal aan tijdsduur gebonden worden

en ook dat zal geregeld worden.

Verder wordt de veiligheid verzorgd door het Inhaai-

verbod. Dit met het oog op het gevaar m enkele van

onze drukke, maar smalle straten.

Dan wordt de voorrang geregeld door het Voor-

rangsverbod en het wachten door het Stationeerver-

°De heer Elffers stelt voor, een gedeelte betreffende

het parkeerverbod, uit het voorstel te laten, en het de

bezoekers niet lastig te maken.
De Voorzitter zegt dat de politie steeds zeer soepel

optreedt, en meer waarschuwingen uitdeelt dan pro-

ces verbalen.
Het voorstel werd dan ook aangenomen.
Twee offertes waren binnengekomen, naar aanlei-

ding van het niet ingebruik zijn van de Kiosk op het

Badhuisplein.
De ongevraagde inschrijvers waren de ta. Holt v.n.

Meiier \oor de maand Aug. ƒ 50 en de Maatschappij

Granville Papicriilm ƒ 100 voor de maand Aug. ot

f 135 voor Aug. en de eerste weken in Sept.

De heer Bolwidt wil nu een openbare inschrijving.

De heer Elffers zegt, dat het nu daarvoor te laat is,

en wil b.v. den heer Van Petegem de kiosk voor ƒ 100

aanbieden voor het laatst van het seizoen.

Ten slotte wordt het voorstel Bolwidt hoewel eemgs-

zins rtewijzigd met 7 tegen 3 stemmen aangenomen.

Door het Bestuur van den B.N.A. werden als candi-

daten der Schoonheids Commissie voorgedragen een

zevental hoeren, en stellen B. en W. voor per 1 Sept.

1934 te benoemen de leden, B. T. Boeyinga, Wicger

Bruin. Ir. J. Min der Linden, .1. Koodenburgh, allen te

Amsterdam en A. P. Smits te Acrdenhout.
Genoemde hceren worden conform het voorstel be-

noemd.
Hierna gaat de Raad in besloten zitting over.

STUURSTANG GEBROKEN.
Op de Zandvoortschelaan bij de Tol is een auto in

botsing gekomen met de boomenrij, door dat de stuur-

stang afknapte.
De wagen slingerde eerst over de weg en werd door

een boom geremd.
1 let voertuig werd zoo beschadigd, dat het met clc

kraanwaken w eggesleept moest worden.
Hoepel het druk was . ,i de weg kwamen geen per-

soonlijke ongelukken \o( >\

BURGERLIJKE STAND.
GEVESTIGDE PERSONEN:

J. II. Camping van Blocmendaal Bd. de tavaugc 46.
__

Wed. Th. A. Zeelcnbevg v. Delft Zandvoortschelaan 27a

J. Rochs van Amsterdam De Ruyterstraat 1.

"
G* A* W- is toch vDordeeliger

van Manufacturen, Heeren-
Bad artikelen.

en Dames-

DE

VRAAGT DE PR3JZEN BINNEN
VAN AL ONZE ARTIKELEN ! ! !

G0EDK. AMSTERDAMSCHE WINKEL
STATIONSSTRAAT 12

PAVI L J O E NZUIDERBAD
ZANDVOORT

DIR. A. H. KLEIN Jr.

TELEFOON 40
ZUID BOULEVARD

Dinsdag 7 Augustus
230 uur

Groot Kinderfeest

ANTONINI
Goochelaar

HERMES
Paedagogische Poppenkast.

Mr. ANTONINI
Buikspreker met zijn bru-
talen Clown AUGUST.

Entree 25-40-60 et.

Bij ongunstig weder in ,,IVIonopole"

COLLECTANTEN
BOVEN 16 JAAR GEVRAAGD,

die vrijwillig willen collecteeren op den

bloempjesdag van het Israël. Armbestuur

op ZONDAG 19 AUGUSTUS zich aan te

melden aan Secretariaat: v. Speykstraat 9,

ingang Parallelweg.

Hf Vraag aan uw Vrienden

§jjj - en Kennissen» - |jj

1^ Wie het beste IJs verkoopt in b|i
^^ Zandvoort. Het antwoord is mg^s ALOtV! !! Er is maar een adres g==§

H a La Coupe Glacée |||

II 10 Kerkstraat 10 ||

Sj|I Het eenigste adres waar u een onbe- ^=
^^ rispelijke ijscoupe kunt gebruiken ===
^^ voor sterk concurreerende prijs j§jj|

UU 25 soorten iedere dag jjj

WÊë Bekers vanaf . .... 10 et
jjj|

jij Wafels in 2 smaken 5—10 et UB
KH Probeer eens onzen parfait =^s

§HJ geheel uit slagroom ver- i§|=
vaardigt. - HH

^ BEZOEKT MET UW KINDEREN

terrein Heerenstr. (naast

eindpunt tram) tot en

met 12 Augustus. Dage-
lijks geopend v, 2-10 uur

Hierlangs afknippen.

Tegen inlevering van deze bon ont-
vangt men vanaf MAANDAG als extra

RECLAME een

10 Rittenkaart v. slechts 25 et

TAXI OF GBOOTE WAGEN NOODIG?

Bei op 34Q Garage Stationsplein,

WAT EEN LASTIGE KINDEREN.
Niet iedereen is, als hij als gast op ons dorp vertoeft,

in de gelegenheid om zijn kinderen bij ongunstige
wcers-gesteldhcid afleiding te bezorgen binnenshuis.

In de eerste plaats komt men niet naar Zandvoort,
om binnen te zitten en naar buiten te koekeloeren.
En dan en dat vooral, bijna altijd en uitsluitend is het

bij de ouders voor: de kinderen.
Als men dan buien treft geeft het een dubbele teleur-

stelling en wel zoo, dat het meestal tot min of meer
ernstige botsingen aanleiding geeft.

Botsingen, die ontstaan uit wel is waar weer spoedig
overdrijvende buien, maar die toch wel in staat zijn,

om de badatmosfeer even in onaangename trilling te
brengen.

Gelukkig dan dat de middagbioscoop dan zoo'n uit-

komst kan geven.
De directie van de Hollandia Bioscoop houdt reke-

ning met de stemming van de jeugdige badgast, als ont-
stemming dreigt door weersongcdurigheid.
Elke middag wordt dan een middagfilm gedraaid. Een

lint, speciaal voor de jeugd.
Wc waren er getuige van, hoe bij een plotselinge

regenmiddag een stormloop plaats had en velen teleur-
gesteld moesten wachten voor gesloten deuren.
.'t Was dan ook een nummer, dat en jong en oud op

een trieste middag wel afleiding kon bezorgen.
De bekende Watt en Half Watt waren de helden van

het doek.
Een nieuw nummer, dat weer alle eigenschappen heeft
om voor een middag de teleurstelling, door het weer
gebracht, te vergeten, werd door den heer Koper reeds
aangekondigd.
Dat kan dus onthouden worden: De Hollandia Bios-

coop wacht op donkere onstuimige middagen U en de
Uwen om door de film de teleurstellingsdreiging te ver-
geten.

DE TOOVERBAL.
Monopole stond Donderdag avond in het teeken van

hooge kunst.
Het orig. Nedcrl. Kunst Cabaret onder artistiek lei-

ding van Eduard Veterman gaf een reeks tafereelen ten
toneelc die bij het publiek zeer in den smaak vielen.

Verschillende uitbeeldingen o.a. de Vagebond waren
af en ontvingen veel applaus.
Adolf Engcrs kondigde steeds op komische wijze

de diverse tafereelen aan.
Na afloop was er als altijd gelegenheid voor de dans-
lustigen, onder leiding van J.StoI Jr.

IJS.
'n Heerlijke verfrissching blijft toch nog altijd 'n por-

tie ijs. In den loop der jaren zijn al heel wat soorten
van dranken en limonades aangeboden, en evenveel
van die soorten zijn weer van het tooneel verdwenen
om in anderen vorm en benaming weer op te duiken,en
ook verbeterd en volkomener.
Met 't portie ijs is dat echter nog niet het geval. Wel

komt het in meer verschillende smaken, maar 't blijft""

hetzelfde ijsie. Natuurlijk legt de bereiding wel een
groot gewicht in. de schaal.
In de Kerkstraat no. 10 alhier is deze zomer, voor het

eerst gevestigd a La coupe Glacée. Een advertentie in
ons blad maakt u op deze.zaak attent. Wij kunnen niet
anders zeggen dan: leest, gaat er heen, en overtuigd u.

HET EERSTE GROOTE KINDERBAL.
In 't Casino.

Aangemoedigd door het groote succes der kinder-
matiné's heeft de immer werkzame en naar nieuwe at-
tracties vorschende directie van het Casino besloten
op Woensdag 8 Augustus een groot kinderbal te orga-
nisecren.
Het bal staat onder de bekwame leiding van Lotte

Wins.
Maar bovendien wordt het kinderbal afgewisseld door
het optreden van Lotte en Alex Wins met hun Oud-
Hollandsche Poppenkast en grappige kindcr tooneel-
stukjes.
De directie van 't Casino reikt aan ieder kind een

fraai geschenk uit, als herinnering aan dit kinderbal.
Ten overvloede zullen dien middag optreden de

groote attractie uit het Casino Variété Programma.
O.a. The 4 Rambows, The 2 Paubetties (acrobaten)

en De Wondermenschcn op rolschaatsen.
Bovendien zal dezen middag besloten worden met

Het Vrije halfuurtje.
Wat dat is?

Ja, dat is iets heel bijzonders.
In het vrije halfuurtje mogen de kinderen zelf op het

podium verschijnen en iets ten beste geven.
Een liedje, een voordrachtje, een versje een stukje

op pinao of viool, een dansje, een aardig raadsel, kort-
om alle kinderen die daartoe in staat zijn, mogen laten
zien en hooren wat zij kunnen.
Daarvoor heeft de directie drie fraaie prijzen be-

schikbaar gesteld, terwijl er ook nog cenige troostprij-

zen zullen worden uitgereikt.
Voorwaar een buitengewone middag zooals zelfs

Zandvoort nog nimmer gehad heeft.

Met het oog op de te verwachten toeloop beveelt de
directie dringend aan, tijdig tafeltjes voor dit feest te

reserveeren.

AUGUSTUS!!
RECLAME-MAAND

Pracht Costuum, naar maat ƒ 45.00

Mantels en Mantelcostuums, vanaf . . . . ƒ 30.00

Flanellen costuums, prima ƒ 17.00

Flanellen Broeken ƒ 6.00—6.50

Polo Hemden — Prima wollen badpakken
Wollen Sokjes, vanaf ƒ 0.55

Sportdassen ƒ 0.35

Plusfour, vanaf ƒ 5.00

Vraagt eens stalen.

DAMES- EN HEERENKLEERMAKER

A. F. ZORN
tevens Reparatie- en Oppersinrichting

KERKPLEIN 8 TELEFOON 306

J



I „MONOPOLE" * Zandvoort f
DIR. G. KSEFER TELEFOON 40

Het Bestuur van de SOCIËTEIT Monopole-club te

Zandvoort biedt haar Leden en Introduceé's op

Donderdag 9 Aug.
EEN NACHTFEEST
aan. Aanvang Middernacht
Het Nachtfeest wordt gehouden in het

Sociëteit-lokaal. De groote zaal is geopend

Inlichtingen
bij de Directie.

ISRAËL ARMBESTUUR - ZANDVOORT

Groot
tb.v. de armenkas der Ned. Isr. Gemeente

op Maandag 6 Aug* a*s +

Van 's avonds 8 uur tot 3 uur 's nachts

in Gebouw „MONGPCLE" - Stationsplein

Medewerking van de navolgende artisten :

Piet Holman - Conferencier

Stella Seemer
Voordrachtkunstenares

Moisi Gödels

Ed. Kapper De Koning der Moppsntappers

Voorts optreden van de Artisten uit het
gevarieerd iVSOïMOPOLE programma.

Extra attractie v« Nachtfeest
bestaande uit een keur der artisten van
het Casino te Zandvoort, welwillend af-
gestaan door Directie: A. TUSCH1NSK1

Orkest: Max van Kleef, Silver Stars
Gedurende het Dansen tal van verrassin-
gen w.o. verschillende kunstvoorwerpen.

Entreeprijs f 0.75 alle rechten inbegrepen*

Er is maar ÉÉN ADRES op
Zandvoort voor Aardappelen

é

KERKPLEIN 8b.

TELEF. 40 - DIR. G. KIEFER

2 De Dancing bij Uitnemendheid

The Brod&ky's - Phenomenale Dansers ||

@ Max wan \ SÊiwes* Stasr®
De dansband van dit Seizoen.

i

® Vri§ Entree*w (Uitgezonderd Zaterdags en Zondags).

Eenige en. Algemeene
kennisgeving.

Hiermede vervullen
wij de treurige plicht

U kennis te geven d'it

door een noodlottig
ongeval is overleden
ons innig geliefd zoon-
tje en broertje

PIETËR CORNELIS
in den jeugdigen leef-

tijd van 13 jaar.

N. C. v.d. Tas-Maas
P. C. v.d. Tas.
Melly.
Tootje.
Willy.

Zandvoort, 30 Juli '34

Di\.loh.Metzgerstr. 75

BELANGRIJKE
HUURVERLAGIIUG
Te huur nog cenige moder-
ne boven- en bcnedenwo-
ningen, bevattende vier ka-
mers, badkamer, voor- en
en achtertuin, groote, dro-
ge zolder. Direct te aan-

vaarden. Huurprijs ./' 6.92

p. week. Tc bcvr. Woning-
bureau „Kcnnemcrland",

f loogeweg 66, Zandvoort.

Asthma - Bronchitis - Hooikoorts

VERLOREN:
31 Juli, Brederodestraat,
bruin vilten breitasch. Te-
gen belooning terug te be-
zorgen Oosterparkstr. 47.

GEVRAAGD:
Ongem* Beneden

of Bovehuis
voor de maand Aug. Brf.
met prijs ond. no. 82 bur.
Zandv'oortsche Crt. Ger-
tenbach's Drukkerij.

TE HUUR:

trandwasens
DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19

Telefoon 464

fmplex heerenrijwiel

te koop, torpedonaaf,nieu-
we banden, kettingkast.
verder geheel prima in or-

de. ƒ 15.00. Hoogcweg 38,

ingang Paradijsweg.

Houdt vrede en rust in Uw
huis door vliegen, muggen
en ander ongedierte te

dooden met

FLY TOX,
SHELL TOX,
FLIT,
R1DS,
WH 12,
RflUGGIFEX,
ANTI SECT.

L-BLAAUBOER
Gedipi. Drogist

Halteslr. 46 - Te!' 192
Zandvoort

k lNHALEEREN IN

ATMOS
tGLYCIRENAN

IRENAH

Elke aanval en benauwdheid ver-

dwijnt onmiddellijk door inhaleeren
met GLYCJRENAN in een AT-
MOS-Apparaat van Dr. E. Silten.

Het hoesten, piepen en zagen houdt
dadelijk op.

Door talrijke doktoren aanbevolen.

Vraagt zonder verplichting inlich-

tingen en demonstratie bij :

Agent : Fa. HAAKS, Tel. 14424
te OVERVEEN of gratis uitvoerige

brochure bij : Imp. Chemo Phar-
macia, H.O. Nwe Uitleg 6 Den Haag

! CHOCOLATERIE

j W*Y.d.Werff .

Wegens enorm suc-
ces verlengen wij

onze

^acantie - aanbieding

Blokjes
Assortie 10 n
1/2 pond 10 hi

Gevulde Usbonbons

1/2 pond 18 c.

2 Vruchtenrollen 5 c.

Zesr sware 5 cents
CHOCOLADE REEPEN

Ons groot succes.

Aanbevelend

W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Telef. 129

HET MONOPOLE MENU.
Natuurlijk wordt het Zaterdagavond weer een span-

nende wedstrijd om de K.L.M, prijs, 't Is van de direc-

tie van Monopole toch maar een pracht idee, om haar

bezoekers zoo in de wolken te brengen.
Maandagavond wordt er een Groot Nachtfeest geor-

ganiseerd ten bate van hen, die di.or Joodsche welda-
digheid gesteund worden in deze moeilijke tijden. Een
bont proyrumma, een <_>roote alwisseling en het goede
doel /uilen hier een extra avond van maken.

Bijzondere aandacht vraagt verder de Hollandsen
Oostenrijksche Avond. On/e advertentie geelt daar-
over alle inlichtingen, die men zou kunnen wc ischen.

Extra willen we de aandacht echter vestigen, dat deze
avond wordt gegeven in samenwerking met de K.R.V.
te Haarlem en de V.V.V. te Zandvoort.
Een Kinder Matinee op Woensdagmiddag mogen we

ook niet vergeten te noemen onder de extra's van het

Monopole menu.
We zeggen extra's, want wat dagelijks Monopole

biedt, neen, daarvan houden we ons overtuigd, dat be-

hoeven we niet onder Uwc aandacht te brengen.
Wat zou het badlcven op Zandvoort zijn, v>at zou de

avonddisch voor het uitgaande publiek kunnen zijn, als

daarop de Monopole faniilietaart ontbrak?
En deze extra's vullen dat geheel aan, volledig aan

tot het beste wat men verlangen en verwachten kan.

Monopole biedt u dat. En volledig.

(Adv.)

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zaterdag 4 Aug 10.52 11.32 6.12 6.48
Zondag 5 Aug —.— 12.12 7.28 8.08
Maandag 6 Aue 12.50 1.28 8.48 9.24
Dinsdag 7 Aug 2.02 2.28 9.58 10.24
Woensdag 8 Aug 2.52 3.16 10.48 11.12

Donderdag 9 Aug 3.40 3.57 11.36 11.55
Vrijdag 10 Aug 4.14 4.30 —.— 12.10
Zaterdag 11 Aug 4.43 4.59 12.26 12.38
Zondag 12 Au« 5. 12 5.29 12.55 1.08

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Geen opgaaf ontvangen.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERR
Brederodestraat 31.

Zondag 5 Aug. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 5 Augustus: de heer E. Zijistra. Theol. cand.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 5 Aug. v.m. 10.30 uur: de heer Bob Agter.

Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van II— 1 uur.

Secretariaat: Van Spcykstraat 9, ingang Parallelweg.

LOSSE NUMMERS
der „ZANDVOORTSCHE COURANT", Bad-
Courant met officieele Badgastenlijst zijn verkrijg-

baar bij:

A. BAKELS N.V., Kerkstraat 31, W. J. LORENZ,
Boekhandel Haltestraat 11. S. VERLOOP, Kan-
toorboekhandel, Haltestraat 38; P. PLAT, Speel-

goedwinkel Haltestraat, Zandv. Papierhandel, Swa-
luestraat en bij den uitgever GERTENBACH'S
DRUKKERIJ, Achterweg 1.

G.NIIHÜIS- Groote Krocht 32 -Tel. 370

GOEDE LECTUUR - LEESBIBLIOTHEEK GELBIA - GERT



Post - Telegraaf enTelefooiikantoor

Het Postkantoor is opengesteld voor:

Werkdagen:

a. Zegclvcrkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor
Rcntczegels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzcgels

en Statistiekzegcls alleen van 9—16.

b. Pakketpost van 8—9.30. (Zaterdags tot ló).

c. Postwissel-dicnst - Quitantic-clicnst - Postcheque

& Giro-dienst - Rijksvcrzckcringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.30.

(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—14 (Zater-

dags niet).

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.

Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot tclctonceren doorloopend (dag en

nacht)'.

Zon- en Feestdagen:

Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.
Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van

9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetee-

kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15.

aamgmmaanHHnHi
Mevrouw! Door onze geweldige om-
zet, is de KWALITEIT een waarborg

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, Bloedworst, Kalfs Boterhamworst,
Kalfsgehakt, Pekelvleesch van de firma Cohen,
Leverkaas, Lever, Gekookte Ham, Schouderham,
Rauwe Ham, Blaas ham, Roastbeel, Bacon, enz.

Speciale Aanbieding:
Goudsche Kaas, per pond vanaf 29—35—39 et

Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et

Haringsalade 25 et

Vlcesch salade 30 et

Mayonnaise 35 et

1 blik gemengde Biscuits, .... één gulden
Frankforter Knakworstjes in blik, inhoud 4 paar,

ƒ1.—
1 Potje Mayonnaise en busje Zalm tezamen ƒ 0.30

Het fijne pakje Melange B.F.M., is haast niet te

onderscheiden van roomboter.
Groote Omzet waarborgt kwaliteit.

Zie de Etalage.

Alleenverkoop voor Zandvoort.
1 pot Honing, onder rijkscontrole . . . . 45 et

LJ* Knotter - Haltestraat 36

VERBINDINGSWEG TUSSCHEN HEMBRUG EN
DEN RIJKSWEG AMSTERDAM-VELSEN.

De afdecling Wegen en Verkeer van den B.B.N, deelt
mede, dat, blijkens van den Dienst der Publieke Wer-
ken te Amsterdam, de verbetering van bovengenoem-
den weg, waarom was verzocht, voorshands niet zal

kunnen plaats hebben in verband met de tijdsomstan-
digheden en gezien het tijdelijke karakter van den weg.
Bij uitbreiding van den Westhaven in Zuidelijke rich-

ting zal n.1. de onderwerpelijke verbindingsweg komen
te vervallen en vervangen moeten worden door een
nieuwen weg.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

LEESBIBLIOTHEEK
„GELRIA"
ACHTERWEG 1

TELEFOO N 135

ONZE COLLECTIE ROMANS EN
KINDERBOEKEN IS WEDEROM
MET EEN HONDERDTAL UITGE-

BREID.

Emaille Broodtrommels
alle kleuren met vlekvrij beslag ƒ 2.55

HAAST U, daar wij maar een klein partijtje hebben.

De Witte Zwaan
BRUGSTRAAT 1-17-19 - TELEFOON 464

Bïi

M
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ZANDVOO
Orgaan der Gemeente Zandvoort - OFFICIEELE BADCOTJIIANT met Uadgastenlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, ,pcr jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave Uertenbach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden medcdeelingcn op de eerste pagina, p. regel ƒ 60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

VACANTIETIJD*
i.

Zelf trekkende in vacantiedagen valt telkens en tel-

kens weer op, hoe Zandvoort zich heeft laten stuwen
in de richting, die meer en meer a an het eind van een
periode van eenige jaren haar het predicaat: moderne
badplaats doet verdienen.
We schrijven uitdrukkelijk moderne badplaats, hoewel
we weten, dat velen reeds misschien dadelijk de na-
denkrimpels in hun voorhoofd zullen trekken ot een
spotduiveltje in hun oogen zullen doen tintelen.

Maar daarom schreven we ook naast dat moderne
van de badplaats: aan het eind van een periode van
eenige jaren.
Want dat heeft onze aandacht getrokken, dat het

dagelijksche leven zich zoo aftcekent in ons badlcvcn
en badbedrijf, dat we van perioden kunnen gaan spre-
ken.
Het is mogelijk, dat het komt, doordat de econo-

mische tegenstellingen scherper zijn afgeteekend in de
laatste jaren en dat daarnaast de perioden korter zijn.

Maar dat er grenzen te trekken zijn, dat de econo-
mische tijden zich. scherp in het badleven afteekenen
van voorafgaande en van volgende, dat kan helaas ge-
constateerd worden door hen, die slechts enkele jaren
ons baddorp trouw bezoeken en nu reeds zooveel an-
ders op Zandvoort vinden.
We willen daarbij niet denken aan Pharo's droom, De

zeven vette jaren, die door de zeven magere jaren ge-

volgd zullen worden.
Dat zou leiden tot een bijzondere beschouwing, waar-

toe we niet -willend, toch onwillekeurig gedrongen zou-
den worden.
Misschien zou het zelfs de schijn kunnen wekken van

persoonlijke opmerkingen en ook dat wenschen we te

voorkomen.
Zandvoort heeft geen vruchtbare bodem. Toch zou

ieder werk genoeg in eigen tuintje kunnen vinden. Zon-
der de noodzakelijkste noodzaak zullen we ons aan die

_regel houden.
Tot alle verduidelijking zeggen we daarop dadelijk,

dat dit geen beperking is, maar vrije keuze in de schei-
ding van. bijzondere en algemeene en dat het ook an-
ders kan en zal.

Heusch, daarvoor is niet zoo erg veel noodig. mocht
men soms tfce weel vertrouwen op het door ons boven
aangegeven principe.
Aan het slot van deze beschouwing kunnen we mis-

schien nog gelegenheid vinden, korter en duidelijker
het waarom te formuleeren. Anders vertrouwen we op
het oordeel -vasa. de goedwillende, zeker als we zijn van
hun juiste conclusies, zoo vaak mondeling reeds door
ons opgevangen.
Het is misschien een ongewoon begin voor een artikel,

TWEE DOODEN*
Op 25 Juli werd de 'Oostenrijksche Bondskanselier Dr.
Dollfuss vermoord door een horde Nationaal Socialisten
die, misbruik makend van de legale Oostenrijksche le-

geruniformen, het departementale gebouw binnen was
gedrongen.

Blijkbaar was het Roehm-bloedbad dezen booswich-
ten naar het hoofd gestegen, en wilden zij het illustre

„voorbeeld" van den Führer van over-de-grens volgen,
door ieder, die hun in den weg stond als een hond neer
te schieten. Een mis-rekening heeft hun plannen echter
in den weg gestaan, met gevolg, dat het stelletje poli-

tiek-verdwaasden is ingerekend, en twee hunner — zij

die den moord op Dolfuss pleegden — hun leven geëin-
digd zijn aan de galg.
Van de door Dolfuss gevolgde politiek zijn wij geen

bewonderaars. Immers, in feite was deze kleine Oosten-
rijker een dictator bij de gratie van Mussolini en het
Vaticaan. En de wijze, waarop hij niet alleen zijn poli-

tieke tegenstanders, doch ook de godsdienstig anders-
denkenden behandelde, kan alleminst aanspraak maken
op rechtvaardigheid, zelfs al nemen wij aan, dat hij deze
richting uit gedreven werd.

Echter, het past in de laatste plaats aan de nationaal-
socialisten, hem hiervan een verwijt te maken, om de
eenvoudige reden, dat daar, waar zij het heft in handen
krijgen, niet anders door hen gehandeld wordt. Onder
Nationaal-socialistisch regiem is immers de vrije raee-

ningsuiting en de democratisch parlementaire regee-
ringsvorm verbannen. Daarom doet het zoo belachelijk
aan te lezen dat de Duitsche bladen, na den dood van
Dollfuss hopen op „vrije" Oostenrijksche verkiezingen!
D.w.z. verkiezingen, waarbij de radio niet alleen ten
dienste staat van de Nationaal-socialisten, dat ook de
andere partijen vergaderingen mogen beleggen, en pro-
paganda mogen voeren, m.a.w. dat het vrije woord is

toegestaan. Dit voorbeeld moest Duitschland nu eens
geven voor het volks-referendum op 19 Aug. a.s., waar-
bij het Duitsche volk zich mag uitspreken over Hitlers-
zelf-verkiezing tot President-Kanselier!
Hebben wij dus geen bewondering voor den dictator

Dollfuss, zooveel te meer voor Jen mensch-Dollfuss.
Want hij heeft ontegenzeggelijk getoond moed en rugge-
graat te bezitten. Uit de tallooze aanslagen welke in de
laatste maanden elkaar in heillooze regelmaat opvol-
den, welke elk een dreiging op zich zelf beteekenden,
moest het hem wel duidelijk zijn, hoe zijn leven eigen-

lijk aan een zijden draad hing. Niettegenstaande deze

dat tot opschrift heeft: Vacantie.
Misschien komt het, doordat we verder af de zaken

en dingen anders bezien, dan van dicht bij.

Misschien vindt het een oorzaak, in wat we dit jaar
bij het seizoen als door de tijdsinvlocd zoo duidelijk
naar voren zagen geplaatst.
En mogelijk is het een vooruitzien, op wat Zandvoort

deze winter, voorafgaande aan de verkiezingszomer van
1935 wacht.
Wat van deze drie de hoofdfactoren zal geven in de

stillere tijd, die na het seizoen zal komen, is moeilijk te

zeggen.
Wat zich echter tot de voorboden laat rekenen, gectt

alle aanleiding om van die tijd alles te doen verwach-
ten, behalve rust.

Laten we maar dadelijk zeggen dat wc er weinig
goeds van verwachten.
En daarom ook deze voorafgaande beschouwing.
Nog eens, misschien onwille keurig naar boven gedre-

ven, nu we van verre zien. Misschien onwillekeurig, nu
in onze rust leven en streven zoo ongestoord op rustige
overdenking voort kan drijven.
Vacantie dan.
Nog niet zoo lang geleden was een vacantietijd be-

perkt tot een plaats, een streek.
Wie het geluk —• het zeldzame geluk had — over va-

cantietijd te kunnen beschikken, koos zich een plaats,

een familie, een verblijf, geheel aan die vacantietijd ge-
wijd.
Een vacantiereiziger trok met pak en zak, een halve

wasch en een heele garderobe naar het vacantieoord en
bleef daar de öeheele vacantietijd.
Zich inlevende in het familieverband, geheel opgeno-

men in dorps- of streekgewoonten, geheel meelevend
met de volksaard, zooals die in de volksgewoonten tot
uiting kwam.
Wat het familieleven betreft durven we niet te oor-

deelen.
Schreven we niet reeds vooraf, dat het persoonlijke

uit onze beschouwingen zooveel mogelijk wilden wee-
ren?
Welnu, we voelen ons heeiemaal niet gedrongen, om

daarop nu reeds uitzondering te gaan maken en dan nog
wel, om met ons zelf eerst te beginnen als eerste ge-
val.

Nemen we bij het vacantieuitstapje van enkele jaren
terug in aanmerking, dat reizen toen niet gemakkelijk
was en duur werd gevonden.
Een reis, voor genoegen of voor noodzaak, was ook

finantieel een gebeurtenis en van de uitgaven waarvoor
gespaard was reeds lang te voren, wilde men zoo lang
en zoo goed mogelijk genieten.
Bovendien was de vacantieganger toen een zeldzaam

exemplaar.
Wat -wist men toen van vacantiedagen of vacantie-

weken?

wetenschap is Dollfuss op zijn moeilijke en gevaarlijke
post gebleven, om ten slotte toch door moordenaars-
handen te vallen, op betrekkelijk nog jeugdigen (42-
jarigen) leeftijd.

Zijn gewelddadige dood ontketende een storm van
verontwaardiging in de gansche wereld, een veront-
waardiging, die vooral uitging naar Duitschland, dat
mede schuldig geacht wordt aan den moord.

Duitschland, dat maandenlang tolereerde, hoe een
uitgeweken Oostenrijksche nationaal-socialist, Habicht
via een Duitsche zender iulmineerdt tegen de huidige
Oostenrijksche regeering, dat toeliet, hoe een andere
politieke vluchteling, Frauenfeld, gevluchte landgenoo-
ten verzamelde, en er een „legioen" van maakte, dat,
wèl-bewapend te zijner tijd Oostenrijk binnen zou val-
len om het gehate Dollfuss-regiem te verjagen. En werd
nog niet kort geleden een zending bommen en dynamiet
van Duitschland gezonden naar Oostenrijk op Zwit-
sersch grondgebied aangehouden?
Nadat het kalf verdronken is, werd de put gedempt!

Duitschlands isolatie werd volkomen na de mislukte
„putsch". Zelfs Italië, waarop Hitler c.s. nog wat steun-
de, toonde zich hoogst verbolgen, en sloeg een hoogen
toon tegen Berlijn aan.
Hierdoor geschrokken, werd de Duitsche gezant, die

n.b. zijn bemiddeling aanbood tusschen de gevangen
genomen opstandelingen en de Oostenrijksche Regee-
ring. Habicht gedesavoueerd en Frauenfelds legioenen
ontbonden. Plotseling werden vredesduifjes van Berlijn
op Weenen losgelaten. Mijnheer von Papen „aangebo-
den" als gezant. Maar Oostenrijk vliegt er niet zoo
makkelijk in, en al dit fraais wordt lang zoo gretig niet
geaccepteerd, als Duitschland misschien hoopte. Daar-
voor is inderdaad te veel gebeurd, en daarvoor voelt
Oostenrijk zich thans ook — geschraagd als het zich
weet door de wereld-opinie — te sterk.

Intusschen ware het te wenschen voor Europa's sta-

biliteit, dat de twee broeder-volken ten spoedigste el-

kaar de hand reiken, en in waarachtige vrede en vriend-
schap gaan leven.

En op Donderdag 2 Augustus overleed op zijn land-

goed Neudeck in den gezegenden ouderdom van 86 jaar
Duitschlands President von Hindenburg.
Een figuur van beteekenis in de laatste geschiedenis

was deze soldaat, die nooit gedacht had, staatsman te

worden.
Deze oer-Duitscher (in de beste beteekenis van het

woord!) bezat de gaven des diplomaats niet. Zeker is

Welke gelukkige van de gelukkigste stervelingen was
er mede bedeeld?

Familiegebeurtenissen zooals trouwpartij of overlij-

dcnsfc;stijn waren toen enkele der zeldzame momenten
waarop men elkander zag.

Voor het overige was reizen en trekken uitzondering,
de vacantieganger van zelf dus wel een zeldzame vogel.

Die zeldzaamheid bracht mee, dat vooral in meer een-

voudige streken zoo'n gast een middelpunt werd.
Een deel van de samenleving, zooals die zich van

ouder tot ouder in gewoonte en in vorm geconcen-
treerd had.
Kreeg de vacantietijd daardoor een bijzondere be-

koring, het groote voordeel was, dat geheel onwillekeu-

rig bijna voldaan werd aan de regel die een goede va-

cantietijd tot grondslag dient te hebben: afleiding van
de bezorgenissen van eiken dag.
Dat deelnemen aan het centrale dorps- of streek-

leven, dat staan naast de inwoners, dat met de familie

één worden door het opgaan in de plaatselijke gewoon-
ten, het zich aanpassen of deelnemen daaraan, het

bracht een eigenaardige bekoring aan de vacantie.

Bovendien verzorgde de ontspanning de zoo noodige
rust van geest naast de min of meer geslaagde spier-

inspanning, waardoor het lichamelijk evenwicht in de
vacantietijd zoo gelukkig hersteld werd.

Laten we nog niet zeggen, dat andere omgeving, an-

dere personen, andere gewoonten zoo heel veel kon-
den corrigceren daar, waar kleine gebreken of ondeug-
den bij het onderwerp vacantieganger een meer beslist

en gevaarlijk karakter zouden kunnen aannemen.
Een vacantiemensch was een middelpunt. Voelde

zich middelpunt en werd als zoodanig erkend door zijn

omgeving. Daardoor ontstond een zelfvertrouwen, dat

naast de andere versterking van geest en lichaam wel

van zeer bijzondere waarde was.

HOLLANDSCHE OOSTENRIJKSCHE AVOND
In samenwerking met de afd. Haarlem van de Ned.

Reisvereeniging en V.V.V. Zandvoort is er Woensdag
j.1. in Mónopole een Flollandsch Oostenrijksche avond
gegeven.
Het werk, dat verricht werd door leden van den

Oostenrijkschen Jeugdbond viel zeer in den smaak van
de vele aanwezigen.
De heer Kraan, voorzitter der Ned. Reisvereeniging,

opende de avond met een kort woord van dank gericht

aan de V.V.V. voor hun medewerking en den heer Kie-

fer voor het belangloos afstaan der zaal.

De nog jeugdige personen die de volksspelen en het
jodelen ten gehoore brachten, kunnen op een succes-

volle avond terug zien.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 30 Juli tot er. met -1 Aug werden

61 Kuip- en 397 Douchebaden genomen.

het, dat het besluit, een candidatuur te aanvaarden voor
Rijks-President een der moeilijkste van zijn leven ge-
weest is.

En de groote liefde voor zijn vaderland, zijn opoffe-
zijn de overwegingen geweest, waarvoor hij ten slotte
ringsgezindheid, maar bovenal zijn lijfspreuk „ik dien"
gezwicht is. Wij moeten daar diep respect voor hebben,

In de eerste plaats in verband met zijn leeftijd. Hij
was 77 jaar, toen hij tot het hooge ambt geroepen werd,
een leeftijd, die tot rusten noopt.
Dan was hij overtuigd monarchist. Toch heeft hij

steeds zijn monarchistische gevoelens verloochend als
President, en een buitengewoon hooge opvatting gehad
van zijn taak als handhaver der grondwet van Weimar.
Misschien is zijn figuur in de laatste jaren wat verdoe-
zeld, maar een verwijt is hem daarvan niet te maken,
want als afgeleefde man werd zijn President-schap later
gecontinueerd. Is het niet te begrijpen, dat onder die
omstandigheden hem de kracht ontbroken heeft, ande-
ren te weerstaan?
Nu, bijna twintig jaar geleden, werd de gepensioneer-

de generaal door zijn Keizer getelegrafeerd, of hij be-
reid was, zich in dienst van het land te stellen, dat in
het Oosten dreigde overstroomd te worden door de
Russische legerscharen. Zijn antwoord „ben bereid" ty-
peert de soldaat.
Nog geen maand later stond er geen Russische sol-

daat meer op Duitschen bodem. Eerst bij Tannenberg,
later bij de Masoerische meren werd den Russen een
verschrikkelijken nederlaag toegebracht, waarvan het
Tsaren-rijk zich gedurende de wereldoorlog niet meer
zou herstellen.

In 1918, bij de ineenstorting van het Duitsche Rijk,
bleef hij op zijn post, en bracht het verslagen millioe-
nenlegcr ordelijk naar het Vaderland terug. De Keizer,
de Kroonprins, Ludendorff mochten vluchten, Hinden-
burg bleef!

Is het te verwonderen, dat von Flïndenburg het ideaal
was voor zijn volk van „Deutsche treue" voor de we-
reld van den Duitschen Patriot!
Zijn tegenstanders uit de wereldoorlog hebben onom-

wonden zijn hooge karakter-eigenschappen erkend, en
bij zijn dood van hun respect voor den grootsten aller
Duïtschers van de nieuwe geschiedenis getuigd.
Thans rust hij in de vcldmaarschalktorcn van het

„Tanncnberg"-monument.
Maar zijn geest zal blijven leven onder zijn volk.

(Nadruk verboden.)
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IlAADS-VEilGADERING
Tn twee vergaderingen van Donderdag 2 Augustus en

Maandus.' o Augustus heelt de raad eenige voorstellen
behandeld, die voor de gemeentekas een voordeel op-
leveren. Een \ oordeel, dat in latere jaren van belan.q
zal kunnen zijn voor de financiën.
Het veonaamste agendapunt was het aangaan van een
leening bij de N.V. Gemeente Crediet te Amsterdam.
De totaalsom der leeningen bedroeg rond ƒ 450.000.

liet percentage wisselde van 47 h tot 5'/j "/».

Voor het restant van de leeningen, groot / 321.500,
werd nu bij het N.V. Gemeente Crediet een conversie-
lecning gesloten tegen een rente van Vin %>.

Als bepaling is daarbij opgenomen, dat over de niet
afgeloste gedeelten een vergoeding zal worden verleend
van 'I- tot 1 "/<i. liet voorstel van B. en W. werd aan-
genomen.

Verschillende wijzigingen, in de Politic Verordening
noodzakelijk geworden door de nieuwe Motor- en Rij-

wielwct en betreffende stopverbod, parkeerverbod, ïn-

haalverbod enz vinden na eenige vragen van den heer
Elffcrs eveneens aangenomen.

In bespreking kwam daarna de kiosk op het Badhuis-
plein.

Deze was door den pachter na korten tijd van exploi-

tatie weer verlaten, omdat de raad bezwaar had ge-

maakt tegen verkoop van strandartikelen, -waar aan de
Strandweg zoo'n winkel is en zelfs een der gemcente-
winkels daar leeg staat.

Bij de besprekingen in de raad, toen de reorganisatie
van het Badhuisplein ter sprake kwam, was ook de al-

ücmcenc indruk geweest, dat uitsluitend boek, papier
en krantenartikelen in de kiosk verkocht zouden mo-
gen worden.
Dit was ook gebleken uit de voorbereidende bespre-

P. DE ROOY & Zn.
PEDICURES

ZANDVOORT - ZEESTRAAT 37

VAKKUNDIGE behandeling van alle voetgebreken.

Ook aan huis te ontbieden. — Behandeling f 1

—

AMSTERDAM : Daniël Willinkplein 33 - Telef. 24397

kingen, waar alleen aan boekleveranciers gevraagd was,
om voor de exploitatie in te schrij->> en en niet b.v. aan
speelgoedwinkeliers.

Intusschen gaf dit leegstaan een streep door de reke-

ning, daar voorgerekend was, dat uit de huuropbrengst
van de kiosk de rente der onkosten, aan verbeteringen
bestreden zouden worden.
De raad nam aan, dat men van beide zijden te goeder

trouw gehandeld had.
De heer Van der Wcrtf gaf consequent aan, wat zijn

meening, vroeger en ook nu was. Geen verhuring, om-
dat de Zandvoortsche winkelstand al concurrentie ge-

noeg had.
Ook de heer Elffcrs spreekt zich in gelijke zin uit, al

zou hij gaarne ook dit jaar nog voordcel van de kiosk
zien.

Waar een aanbieding ingekomen is voor de rest van
het seizoen tot een bedrag van ƒ 135 stellen enkele
raadsleden voor, dit maar te acceptccren.
De heer Bolwidt bepleit een verkoop met speelgoede-

ren door den pachter.
Dit voorstel wordt met zeven tegen drie stemmen

aangenomen.

Zie de groote prestatie's
— met de

Michelin

Super-Ballonbanden

Demonstratie
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TENTOONSTELLINGEN

117 373
POSTGIRO 109561

GRAVENHAGE, 29 APRIL '33

BENOORDENHOUTSCHEWEG 2

IJZERHANDEL CENTRUM
ZANDVOORT

Mijne Heeren

Zeer gaarne voldoe ik aan Uw verzoek en deel U mede dat Uw insectenverdelgings-

middel „BABÉRA-TOX" volgens hier gedane proeven uitstekend voldoet.

De uitwerking van „BABÉRA-TOX", verstoven op ongedierte als kakkerlakken, torren,

enz., is absoluut doodelijk. De dieren komen na de vèrstuiving niet meer bij. Vogels met

„BABÉRA-TOX" tegen bloedluis bespoten, ondervinden geen schadelijke gevolgen van de be-

handeling, terwijl de luizen geheel verdelgd worden. Ook planten tegen diverse soorten luis met

„BABÉRA-TOX" bestoven, ondervinden geen nadeelige gevolgen hiervan.

Hoogachtend,

KONINKLIJK ZOÖLOGISCH BOTANISCH
GENOOTSCHAP

De Directeur.

VISCHHAL

T- MOLENAAR
HALTESTRAAT 51

VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN OP
WORDT

In de raadsvergadering van Maandagmiddag werd be-
sloten een conversiclceniing aan te gaan met het Alg.
Burgerlijk Pensioenfonds. Het rentevoordcel vtoor de
gemeente Zandvoort zal ./ 1940 bedragen.
De conversie zal 16 Augustus plaatsvinden tegen pari.

Het nadeel is, dat de termijn van vervroegde aflossings-
termijn met vijf jaren wordt verlengd.

In de rondvraag stelt de heer Paap eenige vragen
over de parkeerterreinen, welke door den voorzitter
worden beantwoord .

Een andere kwestie was het schrijven van den Direc-
teur der Bedrijven over de achterstand bij het Gas- en
Waterleiding Bedrijf. De achterstand in de betaling be-
draagt wel ƒ 12.000.

De directeur had aan de raad gevraagd, of hij van zijn
bevoegdheid gebruik moet maken en tot afsluiting moet
overgaan. De raad heeft n.1. bepaald, dat in sommige
gevallen b.v. bij ziekte clementie toegepast kon worden
Nu wenscht de directeur te weten, dit met het oog

op de achterstand, of b.v. ook werkloozcn daaronder
begrepen zijn.

't Was een heen en weer slaan van het balletje.
Algemeen was men van oordeel, dat de Directeur zelf

zijn Bedrijf leiden moet en zelf moet handelen.
Men was er niet voor, dat bij allerlei interne kwesties

de raad gemoeid werd.
Dit maakt de zaak voor den heer Cense niet gemak-

kelijk, naar het ons voorkomt. We zullen echter af moe-
ten wachten, wat de raad in evcntuecle conflicten zal
beslissen.

Wethouder Slegers wees er op, dat de directeur reeds
zeer welwillend optreedt.

RUIME STALLING
DESGEWENSCHT MET ONDERHOUD

Garage Stationsplein - TeL 340

De Voorzitter zegt, dat de directeur niet beïnvloedt
moet worden door B. en W. ot de Raad. Het raadsbe-
sluit is er, de directeur moet nu zelf maar beslissen,
wanneer afsluiting zioodzakelijk is.

De Voorzitter wees op het practisch resultaat van
strengere maatregelen, toen op een Zaterdag ƒ 100 ach-
terstallig betaald werd door hen, die meenden, dat het
met de betaling van gas en water niet zoo nauw kwam.
Hoe het dus verder geregeld wordt, zal aan de beslis-

sing van den directeur afhangen. Dat klopt niet, met
wat we eenige tijd geleden vernamen. Maar afgewacht
zal moeten worden, wat de practijk verder zal leeren.

Intusschen geeft het bedrag van ƒ 12.000 achterstand
toch een drukkend gevoel aan den belastingbetalenden
gas en waterverbruiker, die wel zijn verbruik kan, mag
af moet betalen.
De heer Vader informeerde naar de leege kiosk op

het Badhuisplein en kreeg de bevestiging van het ge-
rucht, dat de pachter die kiosk niet meer betrekt.
De zoo mooi opgezette berekening van de verbete-

ring van het Badhuisplein dreigt nu gevaar te loopen.
Stemmen gingen op, om V.V.V. voor deze kiosk te

intcresseeren.
't Is naar onze meenigin geen kwaad idee. 't Punt is

goed, omdat de hoofdstroom van de vreemdelingen
toch altijd nog door de Kerkstraat en langs de Strand-
weg leidt.

't Zal alleen de vraag zijn, wat de gemeente zal wil-

len tegemoetkomen in de kosten, daar het V.V.V. kan-
toor op het Stationsplein toch moeilijk verplaatst zal

kunnen worden en het te betreuren zou zijn, als het bu-
reau van V.V.V. daar werd opgeheven.
Maar V.V.V. is dank zij de goede leiding zeer wel-

willend, waar het de algemeene belangen van Zand-
voort betreft. Deze kwestie zal dus zeker een goede
oplossing krijgen.

Profiteer w&n deze
ReGi&m& aasiËsieding

3 pond Schouder Carbonade . . .

.

ƒ 1.

—

l
/s pond fijn gebr. Kalfsgehakt .

.

,, 0.30

5 pond Kinnebaklappen „ 1-

—

Uitsluitend a contant.

Miles fe kwaliteit

Vieoschhouwerij A. MOLENAAR
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Tax
Dorp f 0,25 Haarlem £ 0.90 Amsterdam f 2.90 Voorkomen £ 0.05

LEDIKANTEN TE HUUR
f 1,— per week.

bij S. v. d. BOS, Behanger en

Stoffeerder, Burg. Engelbertstr. 2

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Op Zondag 19 Aug. neemt ons jun elttal deel aan

de door de VcrvZomcrs Buiten uitgeschreven seriewed-
strijd.

Gespeeld wordt op het terrein der A.V.V. Africana
•aanvangsuur is 12 uur teilen Verkade junioren.

Ingeschreven is met alle elftallen aan de door de Ver.
R.C.H, uitgeschreven nedcrlaagwedstrijden welke ge-

speeld worden op 2 en 9 September of eerder.

In verband met de verbeteringen die noodzakelijk op
-ons grootc terrein worden aangebacht kan hierop na-
tuurlijk niet getraind worden.
Wil men echter de laatste paar weken van Augustus

•wat aan lichte Athletiek doen, dan is het tweede terrein

daarvoor de aangewezen plaats.

Een uurtje of anderhalf 's avends wat hard Ioopcri

en verspringen kan geen kwaad.
Als werkend lid werd weer opgegeven Ant. Drommel.
Aangenomen werden als donateur de hecren Ch.

Steenkcn, Piet Heinstr. en Jan Pool, Ostadestraat 3.

Zoo mogelijk zullen eenigc uitwedstrijden, gespeeld
worden.

Bestuursvergadering op Maandag des avonds 9 uur
aan het bekende adres.

GESLAAGD.
De heer A. Stehouwer, alhier, slaagde te Utrecht voor
het examen Fransch Middelbaar Onderwijs, akte A.

®®®®®®®®®®®®®®®®®m®®
® ®® BEZOEKT MET UW KINDEREN DE ®

| Electrische Draaimolens {
§Ë (naast eindpunt tram) ®
«^ ®
IS Zondag laatste dag ®

Deze advertentie geeft recht op
een 10 RITTENKAART voor

slechts 25 cent

Drogisterij J* C* A* Stijnis
Oranjestraat 7 - Telef. 247

SÏRANDTASSCHEN,
PIC NIC ARTIKELEN,

TOILET ARTIKELEN,
CHEMICALIËN,

VERBANDSTOFFEN,
KRUIDEN,

EN SPECERIJEN.

Sigarenmagazijn „BREDER ODE"
ALLEEN-VERKOOP DER

LA PAZ VERSCHE CORONA'S

LA PAZ „ HAVANA'S
LA PAZ ZANDBLAD SERIE 4

Paradijsweg: hoek Brederodestraaf

6^8—10—12 cent
8 cent

6— 8—10 cent

SIGAREN STEEDS DROOG.

Verder verkrijgbaar merken uit 1c klas fabrieken:

Spanera — Hoefnagels — Mr. v. Zijst — Lokin & Weisz
Regal — Victor Hugo — Velasquez enz. enz.

Groot sorteering Cigaretten, Tabakken, Pijpen enz.

CIGARETTEN ALTIJD VERSCH.

Hiermede maken wij bekend, dat naast onze bekende
Kleermakerij gevestigd is een

ijllliuu

Japonnen, Costuums en verder alle klecdinystukkfn
worden Chemisch gereinigd en dcsverkingd binnen 24
uur afgeleverd.

Ook worden door ons Bontmantels en alle bontwerken
zeer vakkundig gereinigd.

Coneurr. prij/en. — Behoudt \ an coupe gegaiandeerd.

KERKPLEIN 8 TELEFOOM 306

AAN ALLES KOMT EEN EINDE.
Zondag zal het ook de laatste dag zijn, dat Van Leeu-

wen's draaimolen nog voor de kinderen er /al zijn. Dan
is de pret van dit oud-1 lollanjsehe \ermuak voor dit
seizoen weer beëindigd.
Om echter zooals elk jaar een preitigen indruk a eli-

te r te laten, wil de heer Van Leeuwen nog aan /.ui n
groot mogelijk aantal kinderen tic gelegenheid ge\en
om nou eens naar hartelust te kunnen draaien ot te
zweven.
Zoo gauw als ons blad in uw bedt is, knip dan de

advertentie uit, ga er mede naar de draaimolen en u
ontvangt een kaart voor 10 ritten voor 25 cents.
We gelooven stellig in den geest der jeugd te spre-

ken ais we den heer Van Leeuwen bij zijn vertrek weer
hartelijk tot weerzien toeroepen.

ZOMERS BUITEN.
De directie van Zomers Buiten weet /Ach met onzen

tijd aan te passen, en doet dan ook heel veel om de gas-
ten die in „Zomers Buiten" gelogeerd zijn, het verblijf
zoo aangenaam mogelijk te maken.
Doch niet alleen gaat het om de logeeresten, want

Zomers Buiten wordt hoe langer hoe meer door passan-
ten ot wat wc hier zeggen dagjesmenschen bezocht.
Morgen, Zondag, kan men weer genieten van 2 uur af

van de Populaire Jazz Band „Unterwood" terwijl na
5 uur zal optreden een kwartet genaamd,, De Hooge Q"
Mandolincgczelschap „Endito" en de gemengde Zang-
•\crceniging „De Spaarnkanters", Entree wordt niet ge-
heven, dus wat is er tegen als u Zomers Ruiten niet
kent , er eens een kijkje te nemen.
Zaterdagavond is er weer een gezellig avondje, waar

natuurlijk de dansvloer de liefhebbers weer verwacht.
Voor de stemming is weer gezorgd door leuke attrac-

ties.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot, de heer C. keur, is in den Haag

geslaagd voor het examen Boekhouden M.O.

BESTRATING ZANDVOORTSCHE LAAN
Door de A.N.W.B. en K.N.A.C. is tot het Gemeente-

bestuur van Zandvoort het verzoek gericht spoedig het

besluit te willen nemen de bestrating van de Zand-
voortschelaan te doen verbeteren.

BOTSING.
Een bus van de N.Z.H, reed in de Burg. Engclbcrts-

straat tegen een bord van de A.N.W.B. op met betrek-

kelijk weinig materieele schade en zonder persoonlijke

ongelukken liep deze botsing goed af.

KINDERFEEST „ZUIDERBAD".
Het Dinsdag 7 Augustus gehouden Kinderfecst is

weer een groot succes geweest. En of de kinderen geno-

ten hebben, nu en of.

Mr. Antonini weet steeds de volle aandacht van de

Wnderen te trekken.
Om de brutale clown August hebben de kinderen ge-

bruld, terwijl de poppenkast reuze veel bijval had.

Alles bij elkaar genomen, het was een middag tot

groot vermaak van de kinderen.

Houdt vrede en rust in Uw
huis door vliegen, muggen
en ander ongedierte te

dooden met

FLY TOX,
SHELL TOX,
FLiT,
RtDS,
WH 52,

EV1UGGIFEX ;

ANTI SECT.

L, BLAAUBOER
Gedïpl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel' 192
Zandvoort

m „MONOPOLE
DIR. G. KIEFER

tt Zandvoort
TELEFOON 40

Haf-

5k.\S

SsRs

Mi
m
5S7X

m
mSïïX
Mi
W-»JSS

'/Si

SS»

HIP

Dinsdag 14 Augustus - Aanvang 830 uur

Holland Bndië-Avortd
EEN JAVAANSCHE NACHT
in samenwerking met de K.L.IVI.

MEDEWERKING VERLEENEN :

HET INDISCHE GEZELSCHAP (14 pers.)

TAKJA TIMOER in hun Javaansrtie Dansen.

Gamelang en Krontjong muziek
Tal van prijzen door de K.L.IVI. beschik-
baar gesteld, o.m. 4 vluchten boven Am-
sterdam, IVIapjes met Photo's Holland-
Indie vlucht.

Dansmuziek: Van i€Beof's? Siiver Stars
Dansleiding J. STOL Jr. Bespreek tijdig een tafel.
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SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

llSiïï»'
VM ""'•"""" "WIllV--- - •-

, ,

Het regent, ja het hagelt dienders! Door 't waschgoed is hun val gebroken,
En, of je 't al of niet gelooft, Ze zijn dus gauw weer op de been,
Ze schieten elk, precies op 't rijtje, En stromp'len, half verdoofd door 't vallen,
In een stuk waschgoed met hun hoofd! Versuft de bleek uit, een voor een.
Een hemd, een rok, een broek, een vest, De stakkers snappen zeker niet,

En alles past hun opperbest! Dat elk hen uitlacht, die hen ziet!

j mee m
Touringcar
Onderneming

Jeine Krocht
Telefoon 1(
Zandvoort

Deze wagens verhuren wi]
DORPSR1TTEN f 0.30 — HAARLEM f i _
AMSTERDAM f3.00 — VOORKOMEN f0.10
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voor onze bekende lage prijzen.

Fa. Th. P A S V E E R - Haltestraat 37 - Telefoon 311
I

TAXI OF GROOTE WAGEN NOODIG?

bgi op aap Garage Stationsplein,

AFBAKENING DER VRIJZINNIG-DEMOCRA-
TISCHE GEDACHTE.

Redevoeringen van Mr. Joekes en J. C. Deering tijdens
de Studieconferentie te Eerbeek.

Tot besluit van het derde zomerkamp van de Vrijzin-
nig Democratische Jongeren Organisatie te Eerbeek
(Gld.) organiseerde de kampleiding in het jongste
weekend een tweedaagschc studieconferentie. Voor de-
ze gelegenheid waren extra deelnemers overgekomen.
De eerste spreker, de heer J. C. Deering, leeraar in

de geschiedenis en staatsinrichting, hield een inleiding
over „Democratie en Autocratie".

Psychologisch beschouwd acht spr. daar democratie
aanwezig, waar een soort gevoelens bestaan, die meer-
deren doelen en waarvoor men op propagandistische
wijze werkzaam is. Autocratie daarentegen kenmerkt
zich door een superioriteitsgevoel, uitgaande van een
individu of een groep van individuen (oligarchie, pluto-
cratie), dat de menschen in vertrouwen aannemen, met
het gevolg dat bij de massa zekere minderwaardig-
heidscomplexen worden opgewekt. Het laatste geval
bezit evenwel een al te riskante zijde, omdat het ge-
schonken vertrouwen er toe zal leiden, dat de betref-
fende leider of groep van leiders — een overigens zeer
democratische betiteling, die beter vervangen zou kun-
nen worden door het woord machthebber of heer-
scher — het machtsapparaat in handen zal krijgen en
ook dan, als de band tusschen hem (hen) en het volk
zal zijn verbroken, hiermede de massa in bedwang zal

kunnen houden. Alzoo is het militairisme in de eerste
plaats nauw verbonden met een autocratie, terwijl,

doordat bij gebrek aan de noodige controle (parlement)
en critiek (persvrijheid) datgene wat in het volk leeft

niet genoegzaam tot zijn recht komt, te allen tijde met
revolutiegevaar rekening dient te worden gehouden.
De historie, en zeker niet in het minst die der laatste
tijd, levert hiervan het bewijs.
Nagenoeg alle vereenigingen van u worden democra-

tisch bestuurd, waarbij in het algemeen de beste krach-
ten naar voren treden, die van hun doen en laten ver-
antwoording afleggen. Typisch is het te moeten consta-

U MAISON CASSÉE §m Banketbakkerij en Rokerij m
§H Burg. Engel bertsstraat 50 h. Zeestr. §jf

|U Levert reeds gedurende 22 jaar het B
|H beste en nieuwste, op gebied van §BH Banketbakkerij en Koker-ij. jjj
Hl Het reeds van vóór 1912 bestaan onzer jll

|Ü zaak, waarborgt U kwal. en bediening j|§

Ij BEZORGD OOK DINERS AAN HUIS §j
11 Telefoon 269 Telefoon 269 B

w

FEIJE'S BOOTTOCHTEN
naar MARKEN

Dinsdags en Donderdags vertrek Koudenhorn
v.m. 8.30 uur. 1ste klas ƒ 2.25, 2e klas ƒ 1.75.

Kinderen beneden 10 jaar half geld.

naar het KAGERMEER
Zondag, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Ver-
trek weekdagen Koudenhorn n.m. 1.30 uur.

Vertrek Zondagen 2 uur Z.B. Spaarne bij

„Haarl. Dagblad".
lste klas ƒ 1.25, 2e klas ƒ 1.00. Kinderen bene-
den 10 jaar half geld.

EXTRA DIENSTEN GEDURENDE DE KAAG-
WEEK. Rechten voorbehouden.

Maakt Uw gezelschapstochten per

SALONBOOT
Wij hebben tegen speciaal tarief booten beschik-
baar van 10 tot 300 personen.

Inlichtingen en kaarten : te verkrijgen:

RAVELINGSTEEG 13 en aan de boot. Tel. 11292

22 et Harde Reuzel 22 et
40 et Dik HoIIandsch vet 40 et

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij H. G. v. Riessen
Jan SnÊjerploÈn 11 Tel* 334

Onze Reclame is prima Vleesch tegen de laagst mogeüjken
— prijs. Uitsluitend 't beste —
lste KWALITEIT
13 per pond

Rosbief 60—65 et

Ribstuk 55 et

Lende 65 et
Biefstuk 80 et

Baklappen 60 et

Rollade 55—60 et

Haas 80 et
Punt 60 et

Staartstuk 60 et

RUNDVLEESCH
per pond

Borst
Riblappen
Magere lappen .

.

Doorregen lappen
Poulet .

.

Gehakt . . .

.

Vleeschbeen
Ossepooten
Ossevet

45—50 et

.. 55 et

45—50 et
35—40 et

. . 45 et

.. 30 et

.. 20 et

. . 15 et

.. 40 et

lste KWALITEIT VET KALFSVLEESCH
per pond

Cotelette 40—45 et

Lappen 50 et

Fricandeau . . . . 60—70 et

Filet 60 et

Oesters 80 et

Vinken 80 et

Biefstuk 90 et

per pond
Borst 45 et

Nierstuk 60 et

Rollade 55—60 et

Poulet 50
Gehakt
Kalfsvet
Kalfspooten 15 et

et
45 et

40 et

lste KWALITEIT VARKENSVLEESCH
i

per pond

Fricando 50 et

Filet 55 et

Rollade 50 et

Ribcarbonade . . . . 40—45 et

Carbonade 35 et

Hamlappen . . . . 45—50 et

per pond
Haas carbonade . . .

.

50 et

Doorregen lappen . . .

.

22 et

Vette lappen 15 et

Gehakt 35 et

Vet Spek 25 et

Mager Spek 30 et

Reuzel 22 et

VOOR RECLAME %

Dik HoIIandsch Vet per pond 40 et

Harde Reuzel per pond 22 et

2 pd* Rund- en Varkensgehakt en 1 pd* Vet 90 et

2 pond Mager Spek 56 et

tceren, dat de meest autocratische soort vereenigingen
n.1. de katholieke de Paus als hoofd erkennen, die zelf
op democratische wijze uit een college van kardinalen
wordt gekozen.

,

Mr. Dr. A. M. Joekes, adviseur van het hoofdbestuur
bakende in een met grootc interesse gevolgde redevoe-
ring de vrijzinnig-democratische gedachte af t.o.v. de
diverse staatkundige stroomingen.
Spreker stelt voorop, dat politieke partijen noodzake-

lijk zijn, omdat de menschen verschillende inzichten
hehben over de te volgen staatkundige richting, welke
op haar beurt ten behoeve van een goed staatsbeleid
vooraf bepaald dient te worden.
Het eerste woord in de samenstelling vrijzinnig de-

mocratie verbindt niet een religieus begrip aan de de-
mocratie. In onze rijen, aldus spr., bestaat groote eer-
bied voor het geloof maar gelijke opvatting 'van religie
behoeft niet eenheid van overtuiging inzake staatkun-
dige richting in zich te bergen .

Dit illustreert het feit, dat Abraham Kuyper, zich be-
roepend op Gods woord, inzake de economie indertijd
voor het protectionisme was, terwijl Colijn, ook met de
Bijbel in de hand, een vurig voorstander van vrijhandel
is. Het streven der socialisten naar het aan kant stel-
len van het privaat bezit en een gemeenschapsinrjehting
van het bedrijfsleven is on-vrijzinnig-democratisch. De
eind-overwinning, de climax van de klassestrijd, moet
gebeuren door machtstoepassing en dit is in wezen re-
volutionair. Ook wij willen een goede behartiging
der volksbelangen en samenwerking tusschen de bij de
productie betrokken groepen, doch wij willen het par-
ticulier initiatief vrijlaten en niet de overheersching van
de eene groep der samenleving door de andere.
De grondgedachte van de vrijzinnig-democratie heeft

drie hoofd bestanddeelen: gelijkwaardigheid, saamhoo-
righeid en waarde der persoonlijkheid.
Hoewel de menschen niet gelijk zijn (verschil in sekse

aanleg, en capaciteit staan zij als levensuiting op het-
zelfde plan, zijn dus gelijkwaardig en maken aanspraak
op volle rechten voor allen.

De bloeitijd van het liberalisme in de tweede helft
der vorige eeuw kenmerkte zich door een sterk streven
naar vrije ontwikkeling van het individu. Later hebben
de liberalen in dit verband de eischen van de gemeen-
schap te zeer miskend, waardoor zij zich ook heden ten
dage nog sterk onderscheiden van de vrijzinnig demo-
craten (getuige o.a. het tegenstemmen van de liberalen
bij de arbeidsgeschillenwet en bedrijfsradenwet). Hun
streven naar persoonlijk vrijheid leidde evenzeer tot
overheersching en wel door de economisch sterken.
Wat de saamhoorigheid betreft, de volksgemeen-

schap is geen samenvoeging van individuen, die van
bovenaf geleid moeten worden.

Bij het voeren van het staatsbeleid neemt de waarde
der persoonlijkheid een voorname plaats in, die aan de
staatsinmenging zekere' grenzen geeft.

De beide redevoeringen werden gevolgd door een
langdurige vruchtbare gedachtenwisseling.

DEMONSTRATIE.
Zooals reeds enkele malen niet de Michelin Super-

Ballonbanden op de Tennisbanen van Garaga Rinko,
aan de Oranjestr. werd gedemonstreerd,zal ook heden
Dinsdag weer op de groote prestaties van genoemde
banden worden gewezen.
Wij hebben in ons blad daarover al eens geschreven,

maar kunnen nu niet beter zeggen dan, gaat u eens
kijken, en overtuigd u.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 12 Aug. v.m. 10 uur: Ds- D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 12 Aug. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 12 Aug. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
nam. 5 uur: Dezelfde. Catechismus Zondag 48.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 12 Aug. v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.

Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag Vigilie geboden Vasten en Onthoudingsdag.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.

Woensdag Maria Hemelvaart te vieren als Zondag.
6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen, 10.15 Hoogmis.
7 uur lof.

Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.
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HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 11 t.m. Donderdag 16 Aug. - 8.15 uur

7 DAGEN ! ! 7 Opvoeringen van een
groot amusementsprogramma. Vertoo-
ning van de heerlijke Operettefilm.

w£*SL(S

1Ë

naar de operette: „MEINE SCHWESTER UND 1CH" met

LIANE HAID - WILLI FORST
PAUL KEMP».

Muziek: RALPH BENATZKY en W. SCHMIDT-GENTNER
Regie: KARL HARTL — Cine-Allianz-film der UFA

• een vroolijke film vol geestige vondsten, met opgewekte,
prikkelende muziek, parelenden humor, en brillant gespeeld door
drie uitverkoren lievelingen van het publiek, in samenspel met
andere bekende filmsterren.

l l

Toegang voor iederen leeftijd,

» 'M

„ én

i\ ' -\

.<S' éü

Verder 'n buitengewoon verzorgd bijprogramma

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et. plus belasting

ATTENTIE I ATTENTIE !

I

Bij slecht weer iederen middag half drie

Familie-Kindermatinée
steeds met opvoering van een amusant programma.

ENTREE 20—30—50 cent, plus belasting.

Plaatskaarten en plaatsbespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn E1SENHARDT, Stationsplein.
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„ZOMERS BUITEN" - Zandvoort
Dr. GERKESTRAAT 20 bij HALTE KOSTVERLOREN

Zondag 12 Augustus vanaf 2 uur

POPULAIRE DANSMU

5>«v5

Jazzband „Unterwoo 19?

VANAF 5 UUR optreden van het overbekende

Kwartet „H O O G E Q"
met medewerking van de

MantSoiineciub „ENDiTO"
Dir DE HAAN.

en de GEMENGDE ZAtVGVEREENIGING
~ SPAARNKANTERS -

Dir. A. BAK

m
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Gelegenheid tot Dansen* Entree vrij* |§
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Veiling; te Zandvoort

Op DONDERDAG 16

AUGUSTUS 1934 nam. 2
uur, in Café-Restaurant „Zo-
merlust" aan de Kosterstr.
te Zandvoort zullen publiek
worden verkocht de navol-
gende perceelen, alle gele-

gen te Zandvoort:

A. door de Notarissen
Mr. A. J. B. Blaisse te Am-
sterdam en R. C. A. van
Crancnburgh te Haarlem,

Het Huis met erf, aan de
Willemstraat no. 6 groot
55 ca.

B-. door Notaris R. C. A.
van Cranenburö voorn.

Het Huis met erf, a.d. De
Genestetstraat no. 11,

groot 1 a. 22 ca.

Verhuurd; Willemstraat 6

voor ƒ 4.— per en bij de
week.

Het perc. Genestetstr. 11

is in eigen gebruik.

Betaling vóór of op 27 Sep-
tember 1934.

Bezichtiging: Dinsdag en
Donderdag van 2—4 uur.

Inlichtingen bij Notaris van
Cranenburgh te Haarlem,
Wagenweg 61 en voor perc.

Willemstr. tevens bij Nota-
ris Blaisse te Amsterdam,
Heerengracht 314.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zaterdag 11 Aug 4.43 4.59 12.26 12.38
Zondag 12 Aug 5.12 5.29 12.55 1.08
Maandag 13 Aug 5.44 6.00 1.25 1.40

Dinsdag 14 Aug 6.18 6.33 1.56 2.15
Woensdag 15 Aug 6.48 7.03 2.30 2.44
Donderdag 16 Aug 7.20 7.36 3.00 3.16
Vrijdag 17 Aug 7.52 8.12 3.33 3.48
Zaterdag 18 Aug 8.33 8.55 4.08 4.28
Zondag 19 Aug 9.27 10.10 4.51 5.25
Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

TERREIN ZEEMEEUWEN.
In de vorige raadsvergadering was afwijzend beschikt

op een verzoek van de V.V. De Zeemeeuwen om een
renteloos voorschot, groot J 1500.

Dit bedrag was noodig voor afrastering van de ter-
reinuitbreiding.
Thans hebben De Zeemeeuwen een nieuw verzoek

ingediend.
Vooraf werd medegedeeld, dat het niet de bedoeling

was geweest, een renteloos voorschot uit de gemeent-
kas te krijgen.
De wensch was, dat de werkzaamheden als het plaat-

sen van het hek enz. door de gemeente in werkver-
schaffing uitgevoerd zouden worden.
De betaling zou door de Zeemeeuwen dan geschie-

den, zooals bij vroegere werkzaamheden, die op gelijke
wijze aan het Zeemeeuwenterrein zijn uitgevoerd.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
16 Dierenbescherming. Mevr. Bakker—Hensen,

Hoogeweg 38.
116 Boas, M. C. Brederodestraat.
548 Cohen, A., Boul. Barnaart 22.
552 Koning, J. v. Oldenbarneveldstraat
553 Hartog, C. F., Hugo de Grootstraat
554 Riessen, H. G. v., Jan Snijerplein 11.

Vervallen aansluiting:
528 De Leeuw's slachterijen.

m m
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BEZOEKT DE UITZICHTTOREN ï
TENTOONSTELLING
gfö~ 75 SCHILDERSTUKKEN ^Bf
Bij gunstig weder wordt de toren des
avonds verlicht en is dan geopend tot 11 u.

Entree 10 cent

Kinderen tot 12 jaar 5 cent
Vanaf 8 uur des avonds één entreeprijs van 10 et

ES
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

mmmmmmmmmmmmmmmm®mmmmmmmmmmmmmm

S Wil U ïn heerlijke frissche wagens rijden ??

O 7 Persoons Luxe Auto's met

8 OPEN DAK en voorzien van

O groote Bagagerekken*

i Alleen: Rinko Garage
ORANJESTRAAT TELEFOON 224



Badgastenlijst der Otficiëele Bad-Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

J.

L.

HOTEL BEAU SITE.
Timmermans, II. P. A'dam 4

A. ,T. Hendrix, A'dam 2

W. Strauss, A'dam 1

fam. Schaap, A'dam 2

F. v. Amerongen, A'dam 3
A. Isay, A'dam 4

B. Gcrsons, A'dam 3

D. v. Kar, A'dam 3

Km. Bartels, A'dam 3

R. B. Lewis A'dam 1

A. Lainc, Baycux 2
'Jac. Mot, A'dam 4
J. L. Schopman, Hilversum 7

fam. v. Raalte, A'dam 3

fam. v. Loon, A'dam 2

S. Poser Londen 6
fam. Gaster, A'dam 2
M Muller, A'dam 3
fam. Cohen, A'dam 4
fam. Ehrcnberg, A'dam 4
mevr, de Clercq, Acrdcnhout 1

Al. v.d. Laan, A'dam 1

A. R. de Vries, Nr. Amstcl 5
Hamburüer, A'dam 4
Dr. Ch Fjia, Utrecht 1

PENSION BEAU SEJOUR

fam. Kramer, A'dam
fam. Nanning A'dam
fam. Tollenaar, Utrecht
fam. Sprenger, A'dam
fam. Scherder, A'dam
fam. Mens, A'dam
fam. de Jong
dames Blanken

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

Pieterse fam. A'dam
Einstein, fam. Prof. Amerika
Seyd, fam. Oosterbeek
Schut fam. Deventer
Qwant, fam. A'dam
Goedhart, fam. Haarlem
Vermeer, fam, A'dam
Terpstra, fam. A'dam
Bolhuis, fam. Flaarlem

PENSION BODAMER.

fam. Meijer, A'dam
fam. de Jonge A'dam
fam. Schelwald, Londen
dames Praag, A'dam
fam. Koene, Zeist
fam. De Jong, Zeist
fam. vd. Heiden, A'dam
fam. Jansen, Deventer
fam. Dr. Brackcl, A'dam
fam. Wolf f. A'dam
tam. Ketcllapper, Haarlem
fam. Miïct de St. Aubin, A'dam 4
mej. Wollmann, A'dam 1

fam. Cohen v. Delft, A'dam 2

dames v. Erp, Leeuwarden 2

PENSION BORGSTIJN
fam. Langereis, A'dam 3

fam. ten Haaft, A'dam 4

mevr. Fieks, Leeuwarden 2

mevr, Fieks , Veendam 2

fam. de Vrics^ A'dam 4

fam. Gastkemper, Dordrecht 3

fam. Hcibloem, R'dam 4

PENSION BüCKMANN
mevr. de Leeuw, Blaricum
fam. Robbers, Enschede
fam. P. de Wever, A'dam
mevr. O. Lcescr, Berlijn

J. v. lillen, A'dam
fam. S. Hess, Enschedé
mej. M. Woltf, Zuriclï

E. llijmans, A'dam
J. L. Helle, A'dam
tam. B. Schuman, A'dam
C. L. Wolzak, A'clam
Outs, Brussel
dames v.d. Poel, Sloterdijk
Hulshotf, Enschdc

PENSION BELLA-STELLA
fam. J. Roelfs
fam. H. van Es, Heemstede
Brn. A. Ascel de Winterstein
fam. H. Duveen
fam. Nieolai

CARLTON HOTEL.
fam. Wcyl, Dusseldorf
fam. Reinuis Hamburg
Mr. Maij, A'dam
Mr. v. Ansum, A'dam
Mr. B. Beckers
dames Hinze Berlin
fam. Elias, A'dam
Mr. Salomons, A'dam
fam. Habenicht, A'dam
fam. Leibrccht. A'dam
fam. Riehwin, A'dam
fam. de Vries, A'dam

Dr. Cohen, A'dam
Lissauer A'dam
Gumpertz

dames Janoorhi
fam. Richter A'dam
fam. Schuilcr A'dam

fam.
fam.
fam.

PENSION CHARMA

Quntu, A'dam
mej. Vermeulen, A'dam
de Jon«, A'dam
J. G. Teunisse, A'dam
A. Verschuur, A'dam
M. Elsendoorn, A'dam
C. G. J. de Buijser, A'dam
A. Cohen—v. Praag, A'dam
J. Ridderoog, A'dam
C. J. Fakkel, Arnhem
A. Max, A'dam
W. K. v.d. Miessen, Zwolle

HOTEL DELTERS

WJ ~£iïr'S

WmtëBBÊam

PENSION DOLLY & EVELINE
Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

Mej. E. v.d. Broeke, Adam 1

fam A. A Boon, A'clam 3
fam. A H. v. Wijngaarden 2
mej. .1. Cambier v. Nooten, 1

Mej. Soest, Utrecht 1

Mej. M. de Wit, Zaandam 1

fam. J. Baars, A'dam 2

PENSION DIJKHOFFZ
fam. Rieder A'dam 4
fam. Rijsdijk 3
fam. v. Keulen, Hilversum 3
frl. Treudenth al, Scheveningen 1

dames Sousan, H'lem 4
fam. Wcisenbroek, A'dam 3
fam. Veldkamp, A'dam 6
fam. Kien, A'dam 2
jongeh. Rieder, A'dam 1

fam. Nijkamp, Zutfen 2

PENSION FAVAUGE
mej. L. Asscher A'dam 1

fam. J. Hartog, A'dam 5
fam. Bolle, A'dam 3
fam. Gosschalk, A'dam 3
fam. Souza, Antwerpen 3
fam. Lissauer, A'dam 6
fam. Kalm, A'dam 5
fam. v. Esso, A'dam 3

fam. Kaufmann 2
mej. R. Nunes Vas 1

fam. J. Tas, A'dam 4
L. Lissauer, A'dam 1

dames Levie, Groningen 2

fam. Trompetter, A'dam 3

fam. Hijmans, A'dam 2
fam. Try-Witstijn, A'dam 7
fam. de Jong, A'dam 3

fam. Cohen, Meppel 2

fam. Hartogh Sr, A'dam 2
dames Franks-Salomons Arnhem
Zellerkraut, A'dam 1

PENSION FREDERICA
fam. Beer, Berlijn
fam. Fikke, A'dam
Fr. Löw, Berlijn
Kuit, A'dam
fam. Gauw, A'dam
fam. Balte, Assen
fam. Fortuin, Bussum

PENSION FABER
Randerhort, A'dam
Gerritsen, R'dam
Schmit,
Felix
Schotanus
Tammes
Kalker

GRAND HOTEL

Sondhelm, fam. A'dam
fam. Vcltman, A'dam
mrs. Hees, California
fam. v. Buuren, A'dam
Dr. Neuberg, A'dam
fam. Adelaar, Deventer
fam. van Dam, Enschedé
mr. Gerzon, Groningen
fam. Coopman, A'dam
mr. M. Landauer, Paris
fam. W. van Os, A dam

fam. Levy, A'dam 4
frau S. Ettingcr, Berlin 1

A. M. v.d. Berg, Almelo 1

G. Rhce, A'dam 1

H. Rhce, Almelo 1

fam. S. Vreyra, A'dam 3

fam. E. Fischer, Zares 4
Engelsman, Nijmegen 2

v.d'. Wal, A'dam ' 3

Vreyer, A'dam 2

fam. Scholten, Velp 3
mevr. Daniels, A'dam 1

fam. Tussenbroek, A'dam 3

fam. Westdorp, Utrecht 4

Mr. Fles, A'dam 2

fam. de Leeuw, A'dam 3

fam. Demayere, Amerika 2

Mr. B. Bcumer, Brussel 1

Mr. W. v. Reijedam, Geervliet 2

Mr. A. Mossel, A'dam 2

Mr. v. Es, A'dam 3
Mr. Goudriaan, Utrecht 4

Klaussen, Berlin 1

mevr. Jb. Riet, A'dam 2

fam. Fabius, A'dam 3

fam. Boes, Bussum 2

Midderman, Antwerpen 1

mej. Anne Clamins, Brussel 1

fam. Katz, Apeldoorn 6

tam. Cohen, Dieren 4
mevr. Troedcr, A'dam 2

mevr. W. Lingeman, Apeldoorn 2

fam. C. E. Heynsius, A'dam 2

fam. W. Bottschalk, A'dam
fam. Salomon, A'dam
Thea von Ripper, Paris
Dr. A. Tonelles, Wien
fam. Beenhouwer, A'dam
mr. Guggenheïmer, A'dam
mej. Boll, A'dam
fam. A. Meyer, Offenbach
mevr. Lcvcnbach, H.L. A'dam
fam. A. D. Blom, A'dam
fam. Roodhuizen, Bombay
fam. F. Schnur, Berlin
mej. Vera Orlow, A'dam
Miss Bardwei, New Yok
fam. J. Posscns,. R'dam

HOTEL GROOT BADHUIS

55«&=HS3Sl

Bel, W. Köln
Bode, C. Assen
Beaufort, J. de A'dam
Berg, J. v.d. R'dam
Baum, K. C. A'dam
Bruin, C. L. Dordrecht
Coon, J. Tilburg
Dijkman, T. C. Utrecht
Delprat, C. E. A'dam
Erenheil, A. B., A'dam
Enorts, E. Wildervanck
Heerenwoorden, C. Dordrecht
Hayn, H. A'dam
Heuf, N. O.
Hagenbeek, Baarn
Jansen, N. R'daal
Kreuzer, W. Köln
Kiefer, R A'dam -

Kok, A. A'dam
Limburg Stirum, A'dam
Morsboek, J. Köln
Mouthaan, A'dam
Mainz, J. D.
Momm, T. R'dam
Ooyevaar v. Dam, J. A'dam

BADGASTEN,
verzendt uw goederen en bagage per

J* van Bosch & Zoon
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ZANDVOORT
3 x Daagsche dienst

Zandvoort — Amsterdam — Bussum — Hilversum.

Scherp concurreerende prijzen. — Vraagt onze tarieven

Pauw, J. A'dam 2
Pcrlberger, C. A'dam 4
Polak, L. A'dam 1

Rowers v. Dongen, C. A. 2

Rossum, L. C. v. A'dam 1

Roscndaal, J. Enschedé 2
Spijcr, S. A'dam 2
Smit, A. A'dam 3
Stringer, A. J. A'dam 1

Schuts, L. C. A'dam 1

Schrijtncr, A. A'dam 1

Scmfeld, H. A'dam 1

Schcik, W. Berlin 1

Stibbe, B. A'dam 1

Schwarts, H. A'dam 1

Sluizer, C. R. den Plaag 1

Sevcnter, den Haag 1

Tijpe, L. den Haag 1

Tcixera de Matthos, J. Haag 1

Wermeskerken, P. H. v. Gron. 1

Weij, W. v. R'daal 2
Werner, B. A'dam 1

1

2
1

4
2
2
4
1

2
1

4
1

3
1

3
2
1

?

3

2

4

Andricssen, D.
Bensingcr, S. Londen
Bakcma, F. W. Scheveningen
Cahn, J. Heilbron
Engelman, Helder
Fischer, K. A'dam
Free, W. en L. A'dam
Graeff, C. A'dam
Garshagen, Den Haag
Heckscr, C, D.
Hurkem, A. den Bosch
Janmaat, J. A'dam
Mignot, Eindhoven
Ouden, W. den Schiedam
Prios Hoogendijk, D. A'dam
Pauw. fam. A'dam
Raamsdonk, W. C. A'dam
Rucksthuhl, K. T. Bern
Stibbe, W. A'dam
Schenk, R'dam
Tuinder, K. M. A'dam
Visser, de Geer, W. N. D'vaart 2

Wehrhalm, C. L. D. 2

Wchmeijer, K. N. A'dam 2
Wcyl, L. den Haag 1

Wit, de, A'dam 1

Zechner, H'sum 1

• HOTEL GARNI

Mej. Kain, Bussum
mej. Kain, Bussum
Kronenberg, A'dam
fam. Saks, A'dam
Cohen, A'dam
Tent, Nijmegen
Boersma, Wagenin-jen

HOTEL - PENSION „IDA"
fam. Marten
fam. Zantwijk
fam. de Wit,
fam. Korting
fam. Zeehandelaar
A. Witteboom
fam. Aardewe.-k
fam. Wijnands,
fam. Sachs,
fam. Spaan
R. Adolfs

PENSION INTERLAKE
Hamming Kramer, A'dam
A. Teuns, A'dam
Brouwer, A'dam
v. Rietschoten, A'dam
Tylmy, Dalfsim
Both, Wag -ningcn.
J. Oly, Baarn
Wouter Koelemey, Baarn

PENSION C. KEUR
'am. Weddepohl, A'dam
fam. Vergouw, A'dam
Plotske, A'dam
fam Bijlcveld, Almelo
fam. Vogel, den Flaag
dames, Rottier, Huizum
fam. Klaasse Bos, A'dam
fam. Bissert, Uirecht
fam v Dam Vda-n
fam. V. Vlaar.I ngen, A'dam
fam. Reinders, Arnhem
fam. Wentzel, A'dam
fam. Burgers, A'dam
fam. Willemse, A'dam
fam. Themans, Doetinchem

Hotel-Pension MARINA

4
5
12
4

4
3
10
5

4
3
3
5
4

1



PENSION L. STREEP

fam. de Zwarte
fam. de Leeuw
fam. Drukker, A'dam
fam. Groen
fam. v. Gelder
Crevela
Dreeze
•v.d. Linden
de Vries

PENSION B. SMIT
Frau Bar. Krug v. Nidda, Hamb.
fam. Schotte, A'daf 5

mevr. de Ruiter, A'dam 5

J. de Ruiter 2

Mej. Coster 1

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

'fam. Domhoff, Aerdenhout 2

fam. Levée, A'dam 4
•fam. W. F. Looman, Bloemend. 3

fam>G. Mijnarends, Heemst 2
fam. Ir. A. Fransen, A'dam 5"

fam. Ir. de Graaf, A'dam 5

-mei- Mohr, A'dam 1

fam. G. van Leeuwen, A'dam 3

fam. Westertcrpe, Balkbrugge 6

fam. Schlatmann, Dordrecht 8

fam. Wolbcrt J. Vroom, A'dam 6

fam. de Lange, Zaandam * 3

Dreesmann
~rnej. Dreesmann
Dr. van Wijk, A'dam

PENSION DE UITKIJK
anevr. Speyer, A'dam 5

_Mej. H. Boissevain 1

mevr. Gabriël, Aerdenhout 3

fam. Wensink, A'dam 3

fam. v.d. Stam, A'dam 5

mevr. Speyer, A'dam 2

jmevr. Schut, Hilversum 1

mevr. Simmer, Hilversum 1

PENSION VERDOONER.
Koopman 1

Brand
. 1

Springer 1

S. Roodvckl 1

tam. Asson, A'dam 4
mevr. Bos, A'dam 1

tam. Babarro, A'dam 3
mcj. Dcklen, A'dam 1

Klarenburg, A'dam 1

PENSION „VLAK BIJ ZEE"
H. Casper, Berlin 1

G. Dolman, A'dam 3
P. K. Schelvis, A'dam 4
J. Horrei, Groningen 3
H. Nijdam Groningen 3
G. Jurgens, A'dam 3

F. Levendig, A'dam
M. Muller, den Haag
G. Schussheim, Leipzig
E. Edens, Groningen
G. Meijer, Groningen
H. Flerz, Keulen
G. ter Horst, Utrecht

PENSION WEST-END

|8vïS8sr 1

mevr. Walthaus, A'dam
mevr. Schmuller, A'dam
Telleman, Arnhem
Baumgarte, Bilthoven
v. Eemcren, Helmond
Bronbeek, Helmond
fam. Lezarus A'dam
dames Den Blanken, A'dam

PENSION IJSENBOUT.
fam. P. Wallis, A'dam
Sternberger, Berlin
mej. F. M. Hovert den Haag
J. Drion, A'dam
fam. P. Hermans, A'dam
mej. W. de la Chambre, A'dam 1

fam. Poorten, A'dam 2

BADHUIS „ZEEDUIN"
Aantal gasten 88

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

Bicrcnbroodspot, J. Brcd. 125 4
Boissvain, H. Brcd. 125 1

Bussche, mevr. Fav. 1—

3

2
Budelman, PI. Hoogcw. 70 4
Bakker. T. Gerkcstr. 35 1

Broekman, B. Bred. 131 7
Bronkhorst , J. Gerkcstr. 14 ^5
Brummelkamp, R. Mamixstr. 15
Buré, \V. F. O.Parkstr. 66 4
Bohlandcr, T. W. 1 leemskerkstr.
Botcrcnbrood, W. J. Bred. 38 4
Boeking, P. Koningstr. 54 5
Bosch, tam. v.d. Gr. Kr. 25 5
Boogaard, II. v.d. 1 leemskerkstr.
Blankensteijn. Dr. Kostverl. 44 8
Blitz, L. v. Kinsbergenstr. 7 5
Brouwer, tam. Beeekmanpl. 17 4
Borgmeister, J. Fav. 16 4
Boswijk, R. Brcd. 44 3
Boekhot, K. M. Bilderdijkstr. 10
Brokhot, Th. Bildcrd.str. 10 1

Bergman, R. Bilded.str. 10 3
Bolle, Wed. F. Fav. 25 3
Boon, A. Fav. 40 3
Burgers, tam. Zeestr. 9 4
Buitenwcrtt dames, eZestr. 9 3
Boekman, E. Stationsplein 29 3
Brouwer, Otto, M. Kïnsb.str. 6 4
Bohcmcn, I. Dr. Gerkcstr. 26 5
Bal te, tam. Fav. 31 4
Broek, tam. Bred. 132 5
Bakker, .(. Oranjestr. 15 4
Bronkhorst, Gr. Kr. 20b 1

Bagger, Gr. Kr. 20b I

Both, H. v. Spevkstr. 20 3
Bramson, M. v. Spevkstr. 20 1

Bron, N. Fav. 15 1

Bredestijn, A. Zeestr. 15 4
Binkhuizcn, Noordb. 3 6
Boas, S. Zeestr. 40 3
Broekhuizen, C. Koningstr. 60 6
Boltcn, W. Barn. 18 ' 4
Brauer, A. Koordcrstr. 39 1

Bröckhotf, fam. Schoolstr. 13 8

Coffing, tam. Noordcstr. 14 7
Cappelle, J. Oosterstr. 7 6
Culax, fam. Stationstr. 2 5
Calo, A. Gr. Krocht 5 5
Cornwal, J. Parallelweg 29a 5
Coronel, M. A. Kostverl. 12 2
Cup, A. P. Katestr. 20 4
Cramer v. Zijdeveld, Gerkestr.35
Cohen Rodriqucs, J. J. Steenstr.6
Canes, L. Spoorstr. 12 3
Claasscn, G. Kostverl. 14 1

Cohen, N. Metzgcrstr. 126 7
Cambien v. Kooten, Wed. J. Fav.
Ciremans, fam. Gr. Kr. 11 3
Cosman, fam Zeestr. 62 2
Cohen, Mevr. L. Barn. 3 3

CASINO
DIRECTIE: A. TUSCIiINSKI

H
Huck, A. v. Fav. 15 >. 2
Ilofert, F, M. Kinsbergenstr. 1 1

Houwenwald, IL ,1. xMetzgcrstr.65
1 Ienscn, D. Schclpwcg 1 4
1 lamerslag J. Zeestr. 37 8
Hogcndoorn, A. Haltestr. 81 6
Hoelgcs, G. en L. F. TToogcw. 40
I faddon, Ph. I foogeweg 40 1

Ilcinrichs, IL Engclb.str. 10 2
Ilcemcijer, T. C. Achterweg 9 8
1 lazebroek, T. C. Noorderstr. 3
Hopman, mevr. Swaluestr. 15 3
Hutschck, T. Floogewcg 40 1

Hogoort, G. Zandv.1. 60
Hildcbrand, T. Fav. 1—3
I luivcnbcrg, A. Zeestr. 43
Hartog, J. Zeestr. 22

11

D
Dordt, fam. v. Fav. 22
Deutschman, R. Zeestr. 22
Degen, S. Engclb.str. 38
Daniels, mevr. Metzgerstr. 86
Druyff, M. Koningstr. 25
Duin, G. Hoogcweg 56
Delft, fam. v. Kostverl. 14
Dom, L. v. O.Parkstr. 34
Donker, Th. Ecinpostw. 1

Deen, FL Barn. 18
Duits, S. Barn. 18
Drukker, J. Kon.wcg 42

Estehr, S. Noorderstr. 30
Eggcrs, A. Fav. 44
Eek, J. v. Zeestr. 12

Fssen, J. v. Koningstr. 29
Ensink, B. Bred. 44
Es, C. v. Ostadestr. 22
Engelschman, .1. Gr. Kr. 20b
Eikelhof, H. Metzgcrstr. 62
Engels, Bel A. Zeestr. 5

Zomer- en Winter-
verblijf.

fam. Bonnet, R'dam 2

fam. Stern, A'dam 1

fam. Meier, A'dam 3

Salomon 5

Taljeur
Keizer
Van Gelderen
Cosman
Meiboom

Aries, H. O.Parkstr. 23 4
Akkeren, H.v. Kon.str. 53 4

Adelaar, Bred. 72 5

Asscher, L. Fav. 25 1

Arends, S. Oosterstraa t 3 4
Achterbcrgh, J. O.Parkstr. 66 5

Alders, fam. E. Zandv.1. 117 3

Alt, T. W. Pakveldstr. 2

Aries, fam. Parallelweg 61 4
Arnberg, Ruyterstr. 3 6

Ants, L. Fav. 44 2

Adolfs, R. Fav. 1—3 2

B
Boas, L. Bakkerstr. 5 5
Bekker, A. Smitstr. 4 5
Brugman, J. Metzgerstr. 44 3

Boldaden, M. Haarl.str. 52 4

Baltus, J. B. Engelb.st.r 38 5

Brommel, fam. Zeestr. 45 7

Broekhuizen, J. Zeestr. 45 7

Benninga, J. H.de Grootstr. 11 5

Bakker, J. v. Zeestr. 22 2

Benjamins, A. Princessew. 13 5
Buren, J. v. Zeestr. 22 3

Bieshaar, fam. Bakkerstr. 2 5

Buba, fam. Bakkerstr. 2 4
Boer, P. de Trompstr. 15 3
Bazel, A. Noorderstr. 9 6
Bongaart, F. Kostverl. 54 1

Besemer, D. Noorderstr. 12 8

Blok, P. Catestr. 10 4
Bruns, H. Genestetstr. 14 4
Brandele, P.Hcinstr. 11 3
Baljet, H. Beeekmanpl. 4 4
Bolle, E. mej. Kostverl. 12 1

Bergen, F. v. Genestetstr. 9 3

1 toorn, G. Snijerpl. 1

Huisman, .1. Gr. Kr. 5

Hempenius, G. Boul. P. Loot 49 7
Husman, .1. Kostverl. 61 4
Hoekstra, tam. Wilh.weg 21 6

Hcuvclink v. Beek, .1. Koningstr
Hond, M. de Zeestr. 26
Hazenberg, P. Bred. 68
lluiping, .1. Bildcrd.str. 4
Haan, F. de Beeekmanpl. 19
Flot, 11. v. 't, Fa\. 16

Ilorrel, J. Hoogcweg 50
Harte, fam. Kostverl. 77
Heide, fam. v.d. Kostverl. 77
Ilogcnhout, H. Bildcrd.str. 10 1

Heuven, fam v. Barn. 9 3
1 fansmann, B. Fav. 15 2
Fleck, A. M. Zeestr. 15 o
Hoff, .1. Zeestr. 43 4
Helle, J. M. Fav. 44 1

I lijman, B. Fav. 44 2
Hess, S. Fav. 44 4
Haag, A. Barn. 18 4
Hart, F. Fav. 30 4
ITenskins T. Fav. 30 3
Heyden, K. v.d. Fav. 30 3
Flonselaar, Wed. G. Smitstr. 5a 2
Flevtel, A. Marisstr. 45 3
Hoek, fam. Schoolstr. 13 6
Harold, R. Rozennobelstr. 1 3

I

ïiviclse, B. Brcd. 82
Tmmink. L. Zeestr. 44
ïde, B. v. Speykstr. 20

Jaspers, A. Gerkestr. 34
Jongman, Gez. Hoogeweg 16

Joscph, H. Gr. Krocht 5
Jong, A. de Zeestr. 33
Jong, PI. de Koningstr. 41
Jehm, L. O. Noorderstr. 17
Jong, K. de Stationspi. 27
Jong, P. de Zeestr. 22

Jansen, W. Kinsb.-str. 11

Jonge, K. de Bred. 44
Jansen, H. Brcd. 44
Jurgen, G. Hoogcweg 50
Jersel, mej. v. Kostverl. 77
Jaccbsohn, M. Barn. 1

Jansen, G. Kuisstr. 9

Jurgens, W. O.Parkstr. 23

Fransen, A. J. O.Parkstr. 46
Frank, A. Spoorstr. 22
Felix, H. Engelbertstr. 27
Frank, M. Spoorstr. 12

Fennis, J. Noordb. 2
Faassen, FT. v. Hoogeweg 50
Frank, mej. Fav. 25
Fey, F. Zandv.1. 141
Frank, S. Tramstr. 7
Fischer, G, Willcmstr. 5
Frans, C. Spoorstr. 15
Fortuin, fam. Fav. 31

Gorter, fam. G. Zeestr. 12 6
Gobits, A. Zeestr. 39 9
Gelderen, A. v. Kostverl. 50 6
Grashuis, H. Bild.str. 12 7
Gast-Kemper. T. Wilhelm.str. 20
Goudsmit M. Kostverl. 12 2
Grootes, M. Trompstr. 15 1

Groenink, G Noorderstr. 29 4
Goston, W. A M. Hoogew. 40 2
Glaser, P. Bred.str. 125 3
Gabriel, G. Bred. 125 2
Grand, J. H. Duinweg 16 4
Giskes, G. P. da Costaplein 11 5

6
5
6
3
6
3

K.
Kreeft, R. Zeestr. 12

Klein, J. Schoolstr. 6
Klaasscn, G. Princessew. 19

Klooster, W. A. Koningstr. 49
Kooimans, J. Koningstr. 49
Kar, H. J. v.d. Spoorstr. 39
Klevn, J. Kostverl. 63
Kamp, C. v. Haarl. 15
Kuit, Fav. 31
Kesler, J. C. KI. Krocht 3

Laren, ,T. v. Trompstr. 15

Lindeman, I. L. I I. Grootstr.
Löwe, Fav. 31
Luyvcn, W. Koningstr. 45
Leeuwen, .1. v. Swaluestr. 16
Lassing C. M Poststr. 9

1 obo, .1. D. Bred 14a
Lameyer, J.Badhuispl. 5
Lescr, O. F<u . 44
Lupper, .1. II. v. Marisstr.
Leereveld

, I. Smitstr. 4

Lnwensteijn, L. <.W. kr. 2>
Loos, A. Cr. Kr. Bred. 149
Lchmann, tam Mct/gerstr. 82
Ludeius, ('. O.Parkstr. 41
Laagland, \\ . Stationstr. 13
Leusden, N. koningstr. 6 8

Lotterbol, .1. 1 IaarLmmerstr
Lcicher, 1 I. P.I leinstr. Ha
Levendig, F. I foogeweg 50
Lakwijk, .l.v. Diac limsstr. 12
Levendig, .1 en M. Spevkstr. 20
Land, W. Metzgcrstr. 62
Levison, F. Kostverl. 10
Lovcnstijn, L. 1 leemskerkstr. 7

Lcmbach, L. O.Parkstr. 30
Langcveld, P. Iialtestr. 62

M
Miedcma, .1. Brcd str. 36
Manen, W. v. Princessew. 21
Menko, IL Spoorstar 34
Mev, W. v.d. Bred. 49
Mompes, ,T. Catestr. 8
Middcldorp, II. Haarl. 22
Mittcmcvcr, W. Iialtestr. 27
Meent, G. J. Koningstr. 43
Mcuring, J. Engclb.str. 25

2
5
1

6
5
o

4
6
1

5
3

5
1

28 4
.>

2
6
2
3
5
4
6
4

2
4
5
4
2
7
4
5
9

Gorter, fam. Fav. 31
Greup, J. Bred. 86
Gemmel, P. Nieuwstr. 2
Grimpel, fam. W.Parkstr. 5
Goorbcrg. W. Parallelweg 21
Graaf, J. de. Kostverl. 72
Goldstein, E. Kostverl. 3S 5
Gimbel, C. Metzgerstr. 62 3
Glazcr, B.. Haarl.str. 24 1

Groen, S. Engclb.str. 48 5
Godschalk, Haltestr. 10 5

Grein. J. Noorderstr. 39 1

Groen, P. de Engclb.str. 40a 7
Glaser, S. Zeestr. 36 3
Gelder, fam. v. Zeestr. 62 3
Gast, A. Koningstr. 45 2

Gauw, fam. Fav. 31 4
Gokkes. J. Stationstr. 15 2

Klijnhamer fam. Zeestr. 71
Kat, W. Koningstr. 33
Koers, J. Bildcrd.str. 2
Korsdorp, fam. Metzgestr. 82
Kempen, v. Metzgerstr. 82
Kant, fam. Gr. Kr. 25
Klapmcijer, fam. Ostadestr. 11

Kukenheim, Fav. 31

Kamp, A. Metzgcrstr. 28
Küsling, L. Zeestr. 5
Klinkenberg, Fav. 15

Kronenberg, Hcemskcrkstr. 7

Klugt, mej. Hecmskerkstr. 7

Kastcin, J. Barn. 9
Kuneman, Barn. 9
Koppel, fam. Fav. 25

Kautmann, Fav. 25

Koch, L. Bred. 45
Kappelhof, J. Zeestr. 8
Kuijt, fam. Gr. Kr. 20b
Kollem, J. Zeestr. 45
Krammer, A. Kon.wcg 21

Korrcmans, C. Noorderstr. 25
Korst, F. Badhuispl. 3

Klooster, .1. Spoorstr. 51

Kaas, R. Nieuwstr. 2

Kort, A. de Nieuwstr. 2
Koopmans, K. Haltestr. 1

Kalten, fam. Engclb.str. 27

Kisch, H. Zeestr. 36

Kcmpcr. W. M. Gr. Kr. 5

Keizer, fam. Zeestr. 62
Koning, C. Swaluestr. 15

Koster, A. Zandv.1. 129

Meijer, Mattcrn, II. W.Parkstr.19
Mcnk, S. v. Metzgcrstr. 44 4
Michels, J. Bred. 84 6
Mink, M. Brcd. 149 1

Mertens, G. v. Hoogeweg 56 3
Missct, W. Hecmskerkstr. 4 5
Mentink, .1. Brcd. 207 8
Mulle r.IL Metzgcrstr. 28 1

Mondelkern, H. Kostverl. 12 3
Muller, M. Hoogeweg 50 1

Mol. de Kostverl. 77 3
Muinck de, Kostverl. 77 3
Muhlbouwer, fam. FIcemsk.str.7
Meijer, fam, Zeestr. 9 4
Mons, S. Willemstraat 29 7
MoUcnkamp, E. Kinsb.str. 6 6
Meijere, tam. de P.Loot 46 7
Mok, fam. Zeestr. 6 4
Mcsman, P. Duinweg 25 5
Meiboom. R. Barn. 18 4
Meiboom, fam. Zeestr. 62 4
Morpurgo, II. Zeestr. 35 4

N
Niepoth, B. Zeestr. 22
Napel, A. ter Kon. weg 33
Ncbig, Gez. Stationstr. 20
Nooy, mej. Brcd. 36
Ncbig, .1. Zeestr. 36
Ncbig, S. en M. Baan 18

o

3
2
ï
3
11

Ncvp. .1. Metzgerstr. 112
Nicuwcnhuizcn, J. Metzgcrstr.
Neter, Wed. J. Speykstr. 16a 5
Nijdam, FL Hoogeweg 50 3
Nuncs, mcj. Fav. 25 1

Nieuwaard, A. Diac.dw.str. 21r 4
Nijkcrk, Th. Marisstr. 21 4
Nuncs Vaz. D. Ostadestr. 6 6

O
Onderwijzer, H. Gr. Kr. 5 4
Otto, G. Metzgerstr. 81 1

Osch, A. v. Zeestr. 26 2
Oottcn, J. Ostadestr. 12 7
Olman. M. Marisstr. 16 9
Olver, FL B. ten, Genestetstr. 5 4
Ottcnkamp, Zeestr. 12 1

Orpwood, E. Smitstr. 4 1

Otter, J. Brcd. 33 7

Pieterse, fam. Fav. 22
Pimentel, C. Fav. 15
Pielage, W. Ilobbemastr. 28
Prczel, C. I laarl.str. 74
Poel, A. v.d. Hoogeweg 78
Praag, Fam. v. Stationsstr. 20
Postma, G. Noorderstr. 31
Prins, mevr. Kostverl. 12
Pont, D. J. du Genestetstr. 9
Pruis, R. Hoogcweg 40
Pronk, FL Ostadestr. 26
Prcsburgf am. Emmawcg 8
Pitten, W. Ostadestr. 8
Polak, mevr. Fav. 1—

3

Penters, J. O.Parkstr. 45
Peters, N. Kon.wcg 9
Puttclaar B.v.d. Kostverl. 46
Peroen, J. Koningstr. 51
Polak, I. Kostverl. 26
Praag, dames v. Brcd. 44
Pol. tam. Haltestr. 43
Pasman, .1. Haarl.str. 31

Poel, dames. \d. Fav. 44
Polus, J. Barn. 3

Punt, ,T. de, Fav. 12

Praag, S. v. Stationsstr. 15

3
1

4
7
1

3

1

3
1

3
5
4
1

7
4
3
ó
4
3
6
4
9
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BADGASTEN!! Voor Uw fijne Wasch
ALLEEN: MODEL FIJN STRIJKINRICHTING „DE LELIE" - Haltestraat 58 - Zandvoort

SBB

R
Roos, I. Haarl. 24 5
Rijnsvever, J. v. Bred. 70 8
Rabbi, Hallestr. 73 3
Roscnthal, N. Fav. 15 3
Rooth, R. A. Noorderstr. 28 5
Robbers, R. v. Fav. 44 9
Randerood, Engelb.str. 27 3
Rol, L. Stationspi. 27 4

Ramleraad, v., Nieuwstraat 11 3
Rcusscn. C. Dr. Gorkestr. 35 4
Rademakers, M. Kinsb.str. 5 7
Rijse Crone, mej. Metzgcrstr.82 1

9

7
1

3
4

Rauma, .1. .Bred. 23
Raché, Cb. W'esterstr. 10

Ruimsehoot, IL Mctzgcrstr. 2

Risman, M. Kostverl. 12
Rudelsheim, K. Brcd. 44
Rietveld, P. Duinweg ó 7

Riekvelt, .1. Duinweg 6 4
Reiziger, Speykstr. 20 1

Rummclsburg, S. Haarl.str. 24 1

Rcchtcring, ,T. Kon.wcg 20 4
Retra, W. Zcestr. 10

'

Rekvelt, J. Gr. Kr. 5

Robcrtus. AV. Kcrkstr. 11

Ridder, Jb., da Costapl. 5
Ramachcr, A. Kostverl. 42
Ruphan, B. Fav. 30
Roding, ,T. Willemstr. 5
Roven, H. v. Koningstr. 56

Schaik, fam. v. Poststr. 11

Stodel, J. Fav. 4
Schotte, J. Metzgerstr. 64
Schmitt, mej. T. L. Bred. 24
Stcrnfeld, I. Engelb.str. 21
Schelvis, Stationstr. 20
Stroom, fam. v.d. Bred. 44
Sont, fam. Zeestr. 71
Sandbcrgen, H. Smedestr. 21
Slijfer, C. Zeestr. 43
Schouten, J. Zeestr. 33
Silberstein, L. B.Loot 6
Sliefkcr, J. C. Noordcstr. 37
Schulz. G. Kostverl.str. 69
Stam, H. Trompstr. 15
Sander. T. v.d. Bildcrd.str. 2

Sevenbcraen, H. Fav. 1—

3

Schönfeld, M. Z.v.Iaan 226
Simons, fam. Fav. 1—

3

Schmidt, H . L. Haarl.str. 35

Salomon, fam. Zeestr. 62
Stangenberg, C. Fav. 30
Sternberg, C. Zeestr. 10

Schenkel, Fr. Engelb.str. 38
Scholte, fam. Zeestr. 9
Schellevis, Kostverl. 77

Nu kunt II goedkoop Fotografeeren ! •

«/!» FILNIO f 0.45, f 0.55, f 0.65 en f 0.75

AFDRUKKEN o/o f 0.06

Onze bekende prima afwerking.

Films 's morgens voor 9 u. gebracht, 's avonds 8 u. gereed

Foto Centrale „Holiandia"
GROOTE KROCHT 30 en STRANDWEG 20
Depots bij Sigarenmag. v.d. WERFF, Gr. Krocht 3
en Drogisterij Fa. Wed. van Ingen Zeestraat 34.

Bij f 5.— aan Cassabons een opgeplakte is/24

vergrooting ter waarde van f 1.— CADEAU.
KCCFT CLSEIJONS UW FILMS.

Trivclli, R. T. Zeestr. 12

Tiepcn, fam. Bred. 3 6

Tculings, fam. v. Speykstr. 20

Truder, H. Diac.str. 25
Terbrugge, Z.v.Iaan 171

Traub, H. Bred. 125
Toefeier, E. Hoogeweg 70

Triebels, B. Zcestr. 37
Turner, M. Smitstr. 4

Fiveel, fam. v. Metzgerstr. 82

Tophoon, fam. Koningstr._68
Timmers, mej. Kostverl. 77

Trichtcn, N. Kostverl. 72

Tijscnraad, Wed. J. Engelb.str.

Taljeur, fam. Zeestr. 62

U
Ullman J. T. O.Parkstr. 50

V
Visser, M. Smitstr. 4
Visser, S. Vondclstr. 4
Vries, C. de Kostverl.str. 72

Vos, Stationstr. 20
Vries, E. de Hoogew. 67
Valkenburg A. Bred. 91
Vredendaal, R. v. Kon.str. 47

Vries, J. de Badh.weg 3

Vleeschhouwcr, NT
. Kruisstr. 1

Vcllcman, Wed. Haltestr. 73

Vries. M. de Zeestr. 33
Versteeg, fam. Badh.pl. 5

Vlijmen, C. v. Kostverl. 61

Veltman, L. Zeestr. 5

Veen,,K. v. Hoogeweg 16

Vega, A. Flaarl.str. 33
Vigeveno, A. Kostverl.str. 19

Visser, A. Fav. 30
Veeke Wed C. Haarl.str. 31

W
Weill, Th. W. v. Speykstr. 26
Wasterwal, R. Metzegerstr. 92
Westers, C. Hoogew. 50
Wallig, H. Kinsb.str. 1

Werthcim, I. Spoorstr. 22
Walsen, H. Catcstr. 12
Wurms, A. Gr. Krocht 5
Waltman, W. Noorderstr. 29
Wilkins, P. Hoogeweg 40
Westerhof, M. J. Catestr. 16
Wensinck, J. Bred. 125
Wever, P. de Fav. 44
Wittelbouw, B. Fav. 1—3
Wethmar, fam. Trompstr. 15
Weerd, R. v.d. Zeestr. 22

Wijnberg, R. Brugstr. 14
Wielick, A. Zeestr. 43
Wolff, J. Zuiderstr. 8
Wijngaarden, A. v. Fav. 40
Wils, T. Badhuispl. 3
Wilken, R. Kcrkstr. 11

Welle, J. M. Fav. 44
Wolff, M. Fav. 44
Wolf, S. Barn. 3
Wellner, E. Barn. 3

Zijlstra. S. Fav. 15
Zuidam, W. v.d. Noorderstr.
Zeehandelaar, mevr. Fav. 1-3

Zanten, S. Parallelw. 19a

Zitter, C. Bred. 76 8
Zon, v. Flaarl.str. 36 6
Zee, H. v.d. Hoogeweg 16 3

Zeehandelaar fam. Kostverl.77 3
Zabel, F. v. Metzgerstr. 62 1

Zonjee, F. Parallelweg 71 5
Zutfen, J. v. Paradijsweg 20 5
Zuiden, M. v. Marisstr. 47 4

Reis- en Passage Bureau
P. L DE VRIES

Zandvoort - Strandweg 4
Telefoon 19

Agent: Kon. Luchtvaart Mij.

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorenstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Telef. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

C. J. TICHELAAR, Arts Zeestr.
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.
Zaterdags 2—5 en volgens afspr.
Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Spreekuren: Maandagmorgen 10-

11.30; Dinsdagavond 7.30—8.30;
's morgens; Dinsd. 7—8 uur 'sav.;

Woensdag 4-5; Donderdagavond
7.30—8.30; Zaterdag 10—11.30;
Zaterdagmiddag 2—4.

Zaterd. 5^-6 's middags.

NED. VER. t. b. v. DIEREN
Dierenkliniek

Dn J. JONGKIND
Kostverlstr. 17a - Telefoon 16
Spreekuren: Maandag 12

—

I uur;
Woensdag 7—8; Zaterdag 4—5.

DIERENARTS L. J. KAS,
Lcidschev. 76 Haarlem Tel. 12111
Spreekuur te Zandvoort: Haar-
lemmerstraat 31 Dinsdags, Don-
derdags en Zaterdags 12—12.30.

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
Vrijdagsavonds te Zandvoort v.
9-10' uur ten huize van den heer'
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12.

NUTSSPAARBANK
. Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en'

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein — Tel. 142'

Dagelijks geopend van 9.30—12
van 1.30—5 uur.
Zondags van 10.30—12 uur en
1.30—3 uur.

KORFBALWEDSTRIJD.
Zooals gemeld werd Zondag 5 Aug. j.1. een korfbal-

prop agandawedstrijd gespeeld in het Noorderbad.
Voor deze wedstrijd bestond vrij veel belangstelling.

Om half vier ongeveer stelden zich onder leiding van
scheidsrechter Colijn beide ploegen n.1. Sparta (A'dam)
en Sport Vereent (Santpoort) op. Al direct werd er

met een flink tempo en veel enthousiasme gespeeld.

Keurig werd door beide middenvakken gecombi-
neerd. De aanvallen konden evenwel de weg naar de

korf maar niet vinden. Vele schoten gingen rakelings

over, op of naast de mand. Het pleit wel voor de ver-

dedigingen, dat zij geen enkele maal werden gepas-

seerd, zoodat de starid 0—0 bleef tot aan het einde toe.

Velen hadden liever goals gezien, maar het pleit voor
de verdedigingen dat dit niet gebeurde.
Tijdens de wedstrijd werden vlugschriftjes over de

beteekenis van korfbal rondgedeeld, hetwelk ertoe bij-

droeg de publieke belangstelling te verhoogen. De
sportleiding, de directie en niet in het minst de orga-

nisator den heer Hemelraad hadden eer van hun werk,
want de regeling was keurig voor elkaar.

Onder de belangstellenden merkten wij o.a. op de
N.K.B, bestuurder Mr. H. Boekei en den bekenden
korfbalverslaggever den heer D. Woudstra. Verder
vele bekende sportsmen.
Mr. Boekei verklaarde o.a. dat gezien de groote pro-

paganda, die van deze wedstrijd uitgegaan is, hij pogin-

gen in het werk zal stellen volgend seizoen op dezelf-

de plaats een wedstrijd te laten verspelen tusschen 2

sterke eerste klasse ploegen. Zandvoort wacht dus nog
groote gebeurtenissen.

's Avonds verzamelden zich de spelers en supporters

in de dancing van het Noorderbad en in de beste stem-
ming, waartoe het orkest van Hans Wiek niet in het

minst medewerkte, werd de .verdere avond doorge-

bracht. Voorwaar mag deze dag een groot succes hee-

ten voor de korfbalsport, voor de clubs, voor de direc-

tie en hun organisator.

HINDERLIJKE OVERKAPPING TE ZANDVOORT
B. en W. van Zandvoort hebben aan de Afdceling

Wegen en Verkeer van den B.B.N, op een verzoek tot

het treffen van voorziening met betrekking tot een over
den rijweg uitstekende, door haar geringe hoogte hin-

derlijke overkapping van een gebouw der N.Z.H.T.M.
aldaar, medegedeeld, dat geen vergunning voor deze
uitstekende overkapping zal worden verleend, ten tijde,

dat deze vernieuwd zal moeten worden.

INTERNATIONALE VROUWENBOND VOOR
VREDE EN VRIJHEID.

In verband met verschillende geruchten over den aard
van het Vrouwen Congres te Parijs tegen Oorlog en
Fascisme, stelt de Ncd. Afdceling van den Internatio-

nale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid er prijs op
te verklaren, dat zij zich van den aanvang af, verklaard
heeft tegen internationalen zoowel als tegen burger-

oorlog en tegen het fascisme, omdat zij dit beschouwt
als een systeem dat steunt op geweld.
Aan het Congres te Parijs neemt genoemde Ned. Afd.

«ïïeen onder dat voorbehoud deel en heeft daar nog aan
toegevoegd dat zij eveneens eiken anderen vorm van
dictatuur verwerpt.

Betaalnietmeer
als noodig is II

Laat Uw horloge
repareeren en
Schoonmaken bij

een vertrouwd
adres.

Dames- en Heeren
armbandhorloges te-
gen de bil lijkste prijzen

H. MARTIN
Pakveldstraat 8—10

AUGUSTUS!!
RECLAME-MAAND

Pracht Costuum, naar maat ƒ 45.00
Mantels en Mantelcostuums, vanaf . . . . ƒ 30.00
Flanellen costuvms, prima ƒ 17.00
Flanellen Broeken ƒ 6.00—6.50

Polo Hemden — Prima wollen badpakken
Wollen Sokjes, vanaf ƒ 0.55
Sportdassen ƒ 0.35
Plusfour, vanaf ƒ 5.00

Vraagt eens stalen.

DAMES- EN HEERENKLEERMAKER

J. A. F. ZORN
tevens Reparatie- en Oppersinrichting

KERKPLEIN 8 TELEFOON 306
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Buiten verantwoording van de Redactie.
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VLAGGEN
VLAGGEN in Wollen en
Katoenen stof.

ga Tevens Reparatie's van Vlaggen
*3KM
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km L. Balledux
M VERL. HALTESTRAAT 79 - TEL. 296

Behanger - Stoffeerder - Beddenmaker

Ka
km
Ka
KM
Ka
km
KaK"KaKaKaKSKaKaKaKap .

KMKMKM^MKMKyKMKaKMKMKMKMKMKMKMKMKM

km
Ka
Ka
E*
Ka
ica
Ka
km

Ka
tca

E3
Ra
km
E3
E3
53
pra
Ka
£3
Ka
Ka
Ka
Ka

F*F*roF'iFaF'?R'3["|Ka

ZANDVOORT, 6 Augustus 1934
Mijnheer de Redacteur, Steller dezes verzoekt U be-
leefd om plaatsing van onderstaand opstel, in Uw

veelgelezen blad, waarvoor bij voorbaat' beleefd dank.

Het zal U, als middelpunt der berichtgeving hier in
Zandvoort, gewis bekend zijn, dat het badseizoen 1934,
met vóór- en natijd, een sof is voor hen, die van ver-
huren moeten bestaan. Het mag als zeker worden aan-
genomen, dat het jaar 1934 voor velen van die verhuur-
ders den ondergang heeft gebracht, en het a.s. najaar
zal daarvan wel iets in de openbaarheid brengen.
Echter moet dat nu maar zoo doorgaan, tot Zand-

voort geheel aan den grond ligt! Zijn er niet heel wat
maatregelen te treffen, die een volgend jaar voor velen
van die nood-verhuurders de zaken wat dragelijker
maken?
De algemeene crisis zal dan nog wel niet overwon-

nen zijn, dus moet er worden aangepakt.
B.v. waarom wordt dat verhuren niet beter georgani-

seerd en beschut? Waarom mag iedereen verhuren? en
óók degenen die vaste rijks- en gemeentebetrekkingen
hebben, goede inkomens en vrije woningen? Waarom
wordt het verhuren niet verboden aan dezulken? Zij
toch nemen het brood uit den mond der nood-verhuur-
ders. Waarom vormen die nood-verhuurders niet een
bond, en vorderen van het gemeentebestuur langs le-
gaten weg verordeningen, die het verhuren door amb-
tenaren onmogelijk maken?
Als deze onzinnige onderkruiperïj maar eerst weg is,

dan kunnen we verder gaan, door ook vaste-salaris-
burgers het verhuren te beletten. Belastingbiljet als
basis.

Het zijn deze twee categoriën, die door te lage prij-
zen den ondergang bewerken van de nood-verhuurders.
Onwetend!
Het is thans méér dan tijd, dat aan de cumulatie van

inkomens, ook op dit gebied van het maatschappelijk
leven, een spoedig einde komt, opdat er niet nog meer
wanhopige menschen naar „den Steun" verwezen moe-
ten worden.

Ik geloof dat de opgeworpen vraagstukken heel goed
geregeld kunnen worden; natuurlijk zullen eenige amb-
tenaren er tegen zijn, maar in den regel is 't een goede
zaak, die tegenkanting verwekt. Er moet komen een
„Bond van Verhuurders uit Noodzaak"! die alleen kan
gedaan krijgen, wat noodzakelijk is.

Wie begint?
Dit artikel wordt ook beleefd maar dringend aanbe-

volen in ernstige en welwillende aandacht en overden-
king van ons hooggeacht Gemeentebestuur en omge-
ving.

Nogmaals dank voor de plaatsing. v.E.

GEDEELTELIJKE WEGAFSLUITING TE VINKE-
VEEN.

De Afdeeling Wegen en Verkeer van den B.B.N,
deelt mede, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht ge-

sloten verklaard hebben voor het verkeer met motorrij-

tuigen, langer dan 5 M. en breeder dan 1.85 M. den weg
langs de Waver van den Hoofdweg tot den Veldweg in

Vinkeveen.
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REISINDRUKKER
De weg voor snel verkeer.

Onze aandacht werd getrokken door de klacht van
autobestuurders, die Beverwijk passeeren.
De Breestraat, een weg die een dce! uitmaakt van de

Rijksweg, uitsluitend bestemd voor snelverkeer, wordt
vooral door de opgeschoten jeugd gebruikt om te fla-

nccrcii.

Dat flanccren geschiedt per fiets en men rijdt met
vier, vijf zes man naast elkaar. Men neemt de gchcelc
breedte van de weg in beslag en negeert de waarschu-
wïngssignalcn van de autobestuurders totaal.

Dat heeft geleid tot een ingrijpen van de zijde van de
politie. De gevolgen zullen dus wel niet uitblijven, maar
prettiger zal de toestand er te Beverwijk niet door wor-
den.

Tenzij de jeugd inziet, zeer verkeerd gehandeld te

hebben en ridderlijk ongelijk bekend door zich aan
de noodzakelijke maatregelen van snel verkeer te hou-
den.

Te meer trok deze klacht over het Bcvcrwijksche ver-
keer onze aandacht, omdat we op het oogenblik ver-
toeven in een plaats, in een landelijke omgeving, aan
een provinciale weg gelegen, bestemd voor snelverkeer.
Ons werd een vriendschappelijke raad gegeven, om

per fiets geen gebruik te maken van de provicialc weg.
Natuurlijk zou het niet in ons opkomen dat te doen

als onze weg zich in gelijke richting uitstrekte als de
provinciale weg.
Te meer niet, omdat deze weg van een ruim en be-

tegeld fietspad vergezeld wordt.
Maar uit een der rijwegen naderden wc deze week

die groote weg. Het fietspad lag aan de andere zijde.

Na waarschuwing vooraf en het aangeven van de
richting staken we de provinciale weg naar het fietspad
over.
Dat had ons drie gulden kunnen kosten.
Een vriendelijk boertje, dat even de zeis liet rusten in

het gras, dat langs de wegberm groeide, verbrak de stil-

zwijgendheid, zoo vaak aangehaald als goede boeren-
eigenschap en gaf ons de raad, dat nooit weer te doen.
Nu hebben we zelf aan de Haarlemmerstraat heel

bittere ervaringen opgedaan, Als wc fietsrijders er op
wezen, dat op het pad van Zandvoort af niet gereden
mocht worden — vier verkeersborden waren dan al ge-
passeerd— kregen we vaak te hooren: St. . . .k.

We zijn er dan ook toe gekomen, om te laten rijden
wat rijdt.

Bij de aan ons adres geplaatste waarschuwing waren
wc direct Zandvoortsche ervaring indachtig en dus
stapten wc af, om nader te informceren.

Ons bleek, dat het gebruik van de wegen voor snel-

verkeer, dus met een of twee fietspaden voor rijwielen

verboden waren.

Ook bij het oversteken.
Nadert men uit een der rijwegen van de andere iijde

daar het fietspad, dan is men verplicht af te stappen,

Zandvoortsche Bier- en Wijnhandel

J. VAN DER MSJE
Swaluestraat 20 — Tel. 511 — Zandvoort

Vertegenwoordiger voor Zandvoort:

Chocomel, Nutricia, heerlijke volksdrank,
Coca Cola, Limonades en Siropen van de
fa. F. van Tubergen, Haarlem.

Gedistilleerd van de Firma A. van de Meer,
wordt direct na bestelling geleverd.

Alles wordt aan huis bezorgd.

Vraagt onze prijzen!!!!

Zeer Sterk en Goedkoop

-BOYMONT
Schoolschoenen
met Tusschenzool in

Bruin en Zwart IVioiiiers

ZWARTE JONGENS
RUG BOTT1 N NES

28
31 f 2.90

36
39

32

|
35 f 3.20

3.55

SCHOENENMAGAZIJN
A 1 p h. S p rengers
GROOTE KROCHT 8 - TELEF. 6

(tegenover het Gemeentehuis)

Wij gaan voort alles voor ABNORMALE
prijzen uit te verkoopen.

Wij moeten plaats maken voor de winter-

goederen en kunt U nog profiteeren van

onze aanbiedingen, waarmede wij iedere

concurrentie tarten.

Prijzen zuilen wij niet noemen, dat zou

te veel plaats in nemen, daar alle arti-

kelen tegen ongekende prijzen worden
weggesmeten.

Nu moet U dus koopen.
Een groote geldbesparing en een
beste geldbelegging*

Laat niemand wegblijven.
voor iedereen is er iets bij.

loopend de rijweg over te steken en bij het fietspad
weer op te stappen.
Het leek ons een toepassing van de Wet, die niet be-

doeld was in het desbetreffende artikel.

Maar 's avonds toonde men ons in een plaatselijk

weckorgaan de uitspraak van den kantonrechter: Drie
gulden boete.
We zijn nu gewaarschuwd. We willen ons vacantie-

uitstapje niet bederven, omdat we nuttiger gebruik van
de drie gulden hopen te maken, dan om die te storten
als boete.
We zullen dus wel voorzichtig zijn, geen overtreding

te begaan.
Maar waar men op Zandvoort nog al eens veel klaagt,

ook over verkeersmaatregelen, daar willen we deze
reisindruk plaatsen om te laten /ien. dat Zand\oort-
sche gewoonte elders je onnoodig eenten kan doen uit-

geven.
We zouden zoo zeggen van hier uit gezien: 1 Iet is zoo

kwaad nog niet op Zandvoort.
1 (et kan misschien een vacanticstemming zijn, maar

het is 'n goede raad voor fietsers, als ze elders in het
land vertoeven.
Bovendien weten we nu nog niet all.' wijzigingen van

de Nieuwe Motor- en Rijwiclwet.
En waarom zouden we dan op eigen plaats niet toe-

passen, wat we, elders wel verplicht zijn te doen?
Al doende leert men.
Maar het beste leert men toch als het geen centen

kost uit waarschuwingen. En misschien kan een enkele
voordcel van wat we neerschreven hebben.

WAT HET NOORDERBAD GEEFT.
Het Noorderbad is deze zomer wei weer het middel-

punt op Sportgebied.
Zijn er steeds Modeshows etc. gegeven, thans staat

er voor de komende week weer heel wat op het pro-
gramma.
Zaterdag wordt er begonnen met Estafette zwemmen

om talrijke prachtige prijzen.

Zondag is er Handbaldcmonstratie waar voorloopig
Rapiditas aan mede doet, terwijl er 's avonds na 10 uur
nog een filmvertooning zal gegeven worden.
Woensdagmiddag is weer een middag voor de klein-

tjes en zal er een groot kinderfecst zijn.

Zooals U ziet men kan zich genoeg amusceren.

DE ZEE EISCHT WEER.
Donderdag avond ging door het dorp de ronde er zou

weer iemand verdronken zijn, en helaas het is maar al

te waar gebleken.
Aan het onbewaakte gedeelte strand van het Tenten-

kamp aan de Zuid waren eenige jongelui in zee, toen
er plotseling een van hun door de stroom werd mede
gesleurd. Er werden door zijn kameraden nog pogingen
gedaan hem te helpen doch het mocht niet baten, daar
zij zelf ook groot gevaar liepen mede gesleurd te wor-
den.
De Reddingsbrigade heeft steeds langs het strand ge-

zocht naar het lichaam dat de zee zou terug geven.

Maar tot heden nog niets.

Zoo zijn er in korten tijd weer twee slachtoffers ge-

vallen, door het zwemmen op onbewaakt strand.

EEN BELANG VOOR KENNEMERLAND.
De invloed van de waterwinning in de duinstreek doet

zich thans ook gelden in de streek boven het Noord-
zeekanaal.
Aan Gedeputeerde Staten is een adres gericht, getcc-

kend door een vierhonderdtal belanghebbenden, waarin
gevraagd wordt om te voorzien in de watertoevoer aan
de tcclgrondcn.
Ons heeft bij een bezoek o.a. de Breesaap getroffen.

In het adres wordt deze duinstreek dan ook als voor-

beeld aangehaald.
Alleen de papierfabriek te Velzen gebruikt zooveel

duinwater, dat een stadje van 12.00 inwoners voldoende
geregeld van water voorzien zou kunnen worden.
Als voorloopige oplossing wordt gevraagd een water-

voorziening door oppompen met dieselmotoren.

Hoe zou in Zandvoort een oplossing gevonden kun-
nen worden om over meer teclgronden te kunnen be-

schikken?
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in gebouw ,,M o n o p o l e"
— Stationsplein. —

Eerste klas Artisten
Fraaie Prijzen

„Rudelsheim" Dansprijs
Ballonnenjacht

K.L.M, vluchten.

Aanvang 8.15 uur. Einde 3 uur.
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Te koop:
VILLA, geleden bij de Boulevard, koopsom ƒ 8900.

—

VILLA, gelegen bij de Boulevard, koopsom ƒ 9900'.

—

VILLA, gel. bij de boulev ..achterduinzijde „ 7500.

—

VILLA, «cl. bij de boulev., achterduinzijde „ 15500.

—

VILLA, gelegen aan de Zuid Boulevard . . ,, 7500.

—

Allen eigen grond.

VILLA, gelegen aan de Kostverlorcnstraat ,, 6000.

—

NIEUW GEB. VILLA „ 6500.—

ONG. BEN.L1UIS, bev. 4 k., keuken, b-adk., p.w. ƒ 7.—

OKG. BEN. en BOVENHUIS, bev. 4 kamers, keuken,
badk., zolder, per maand ./ 30.

—

VILLA, Bredcrodcstraat, per jaar ƒ 550.

—

De Nieuwgebouwden
BOVENHUIZEN bev.: suite, 4 slaapkamers, badkamer
met bad, zolder, 4 vaste waschtafels, waranda en fietsen-

bergplaats. HUURPRIJS: ƒ 39 per maand.

BEN. HUIZEN bev.: suite, 3 slaapkamers, badkamer
met bad, waschtafels, 2 keukens, 2 W.C.'s en fietsen-

bergplaats.

TE HUUR of TE KOOP :

GROOTE GARAGE, oppervl. 300 M 2

Voor het huren van een nieuwe woning in Plan Noord
kan men zich laten inschrijven bij ons kantoor: Zee-
straat 14 Tel. 465.

W. PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

DOOR DE POLITIE VERORDENING VIER PERSO-
NEN IN LEVENSEVAAR.

Door de Politie Verordening wordt orde en regel-

maat aan ons strand geregeld. Goed geregeld zouden
wc zeggen.
Want men moet niet vergeten, dat wat op enkele

plaatsen zonder stoornis ot" ergernis te geven kan wor-
den toegestaan, op Zandvoort met zijn duizenden en
duizenden strandbezoekers niet toegestaan kan worden.
Tenminste niet kan worden toegestaan, zonder dat het

spoedig tot excessen aanleiding zou geven.

En dan is het, om te voorkomen, dat de goeden weer
voor de kwaden moeten lijden.

Dat duizenden en duizenden zich op gepaste wijze

aan het strand en in de zee dagelijks van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat vermeien, dat woTclt niet gezien
Het enkele geval van uitzondering op die regel voor

honderdduizenden, dat valt helaas dadelijk op en wordt
ten kwade van Zandvoort uitgelegd.

Intusschen is die regelende regelmatigheid door ge-

brek aan uniformiteit lang niet zoo regelmatig als ge-

dacht wordt.
Het gevolg is dan ook, dat het strandtoezicht, dat

hier uitgeoefend wordt door de marechausee's, heel

vaak bonnetjes uitgereikt aan strandbezoekers, die de
verschillende grenzen waartusschen verschillende be-
palingen van toepassing zijn, niet de volle aandacht
schenken.

Zelf hebben we gezien, dat in het begin herhaaldelijk
waarschuwend werd opgetreden.
Dat er eenmaal een eind komt aan het waarschuwen,

ook door de onhcuschc houding van het publiek, is ech-

ter ook begrijpelijk.

Niet te voorkomen is, dat nieuwelingen voor strand-

bezock dan de meeste kans loopen slachtoffer te wor-
den.
Op allerlei manieren tracht men dan aan 't gevaar te

ontkomen, meestal door een overhaaste vlucht.

Deze vlucht gelukt niet altijd. Want men heeft er re-

kening mede te houden, dat , al is de weinige kleeding

meestal aanleiding tot nadere politiebemoeiing, op het

strand toch wel zooveel vacantietoilet gedeponeerd is

als centrum voor het strandleven, wat niet gaarne in de

steek gelaten wordt.
Een vlucht in de zee redt dan meestal nog het best.

Het is echter een middel, dat ook niet altijd resultaat

geeft, want wc hebben meermalen het geduld en uit-

houdingsvermogen opgemerkt van hen, die waken voor
de reinheid van het Zandvoortschc strand.

Zoo'n vlucht in zee was deze weck bijna de oorzaak
van een zeer ernstig ongeluk.
Een baadster aan het stille strand was in zee gevlucht.

Door het lange toeven en de sterke stroom werd zij in

zee getrokken. Een drietal personen, dat haar te hulp
schoot, kon ook tegen de sterker wordende stroom niet

opworstelen.
Gelukkig bemerkte de badman van het Noorderbad

het groote gevaar, waarin ens viertal verkeerde.

Hij bracht hulp met zijn vlet en wist het viertal, dat

bijna geheel uitgeput was, veilig in zijn boot te bergen
en daarna aan de wal te brengen.
De redding had een positief resultaat gehad. Of het

met de vlucht van de baadster ook zoo was, daar heb-

ben we in de opwinding niet verder over gehoord.

BIJTIJDS GERED.
Gistermiddag was mej. Van Velsen uit Roeloogcr-

waard met 2 kennissen aan het Vrije strand Zuid aan
het baden.

Zij vertoefden te lang op den bank en werden toen

door den opkomenden vloed verrast.

Spoedig verkeerden de drie dames in levensgevaar.
Twee hunner wisten nog met moeite het strand te

bereiken, doch Mej. Van Velsen zou stellig verdron-
ken zijn, wanneer niet de heer Jb. Kraaijoord, lid der
Z.R.B, die vanaf het strand het gevaar bemerkte, zich

geen oogenblik bedacht had en dadelijk gekleed te wa-
ter ging en zwemmende de zich in doodsnood bevin-
dende baadster wist te bereiken en veilig aan het
strand te brengen.
Na eenigen tijd in een tent behandeld te zijn kon mej.
v. V. weder naar huis terugkeeren.

Bloemenmagazijn „De Anemoon**
ORANJESTRAAT 5

Het adres voor Uw

Planten en Bloemen

Men hoeft thans niet meer naar Haarlem
voor

Sport-artikelen
Het eenigst adres, Rijwielhandel en Repa-
ratie-inrichting

HL C* van Nieuwenhuizen
Pakveldstraat No. 4 - Zandvoort
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Weg met het Broodmes ! ! Hl
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Waarom nog snijden ? 1 2

MACHINAAL GESNEDEN EN
HYGIËNISCH VERPAKT

B ROOD
GEEFT GROOT GEMAK EN
BLIJFT 2 DAGEN VERSCH

Laat U niet wijs maken dat het brood

duurder is, het is de GEWONE PRIJS

ALLEEN bij Luxe Bakkerij

§ W, van der ÏÏERFF
1 GASTHUISPLEJN 1

Telefoon 129 :-: Zandvoort

m
m
m
m

m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
mm

E. Koning Swalu'ëstraat 1

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor liet inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

l

VooruwSTRANDKLEEDING,LlNGERIE'S
en KOUSEN

Siechis één adfros
HET

Koopjeshuis
Kerkstraat 32 Naast Ai bert Heijn

llllt JllllU uit jjiii

Pension Dijkhoffz

^0
\0W*

**VPfi 1

Brederodestraat 43 Telef. 137

iiiiitjiu

Tandheelkundig Instituut
KOSTVERLORENSTRAAT 5 TELEFOON 253

T A N D A RTS
Geheele gebitten ƒ 50.— ; pijnloos

trekken inbegrepen. — Daar alle

patiënten geheel particulier behan-
deld worden, behoeft men GEEN
ziekenfondskaart mede te brengen.
REPARATIES in 3 uur gereed.

SPREEKUREN:
Maandagmorgen van 10—11X uur
Dinsdagavond van 7% .—8% uur
Woensdag tusschen 4—'5 uur
Donderdagavond van 7%—&% uur
Zaterdag tusschen 10— 11% uur
Zaterdagmiddag van 2—4 uur

J. Jacobson Jr.

Behangerij en Stoffeerderij.

PARALLELWEG 35a - TELEFOON 270

HOLLANDIA NIEUWS.
Hierbij laten wij een korte inhoud volgen van „Mein

Madel ist einc Verkiiuferin".
Irene, gravin van Wittenbrugg, die van plan is bin-

nenkort cen van haar beroemde tuinfeesten te geven,
studeert in het park van haar landgoed „Bastion en
Basticnnc" van Mozart in. Hierbij wordt zij gestoord
door een jonge man, die plotseling opduikt en er zijn
verontwaardiging over te kennen geeft, dat men.de we-
reldberoemde melodieën van Mozart in een moderne
Engelsche wals verandert. Hierna gaat de jonge heer
weg. De gravin, die eerst een beetje boos is over de
woorden van den onbekende, begint echter na te den-
ken, breekt de muziek af, en begeeft zich naar haar
vertrekken. Hier ontmoet zij een man, die zich ernstig
met haar schilderijen bezig houdt, en .zij herkent in
hem den rustverstoorder van het park. Hij stelt zich
voor als Dr. André Lcnz, beoefenaar van de geschie-
denis der literatuur met 20 bijberoepen, die om een
voor hem geschikte betrekking verzoekt.
De jonge vorstin engageert hem — om de biblio-

theek te ordenen.
Irene laat hem ten duidelijkste blijken, dat zij hem

wel mag, doch André ontwijkt iedere flirt en wijdt zich
geheel aan zijn taak, Irene, die nog nooit een man ont-
moet heeft, die zoo koel tegen haar was, vermoedt, dat
er een ander vrouw achter zit. Ze is hiervan vast over-
tuigd, wanneer hij 's Zondags met een bloem in zijn
knoopsgat het slot verlaat en zij op de kalender van
haar bibliothecaris de volgende notitie vindt: „Zondag
Marianne". Uit jaloezie rijdt Irene per auto André naar
Constanz na. Hij begeeft zich aan boord van de ple-
zierboot „Marianne". Irene is hem tot op het schip ge-
volgd, en acht zich oergelukkig wanneer zij ziet, dat
haar jaloezie van elke grond ontbloot is, — als zij ech-
ter het schip wil verlaten, vaart de „Marianne" reeds.
Zij moet dus — of zij wil of niet — aan boord blijven
en, daar zij geen geld bij zich heeft, moet zij dulden,
dat, een meneer Knoll, die zich als eigenaar van een
schoenenzaak heeft voorgesteld, voor haar betaalt en
zeer intiem met haar wordt. Irene wil voor Knoll's op-
dringerigheid vluchten, doch plotseling ontdekt zij de
verbaasde André. Zij wil natuurlijk niet toegeven, dat
zij den dokter nageloopen is, en daarom wordt zij op-
eens zeer vriendelijk tegen Knoll, en wanneer André
haar met „Doorluchtigheid" aanspreekt, verloochent
zij zichzelf.
Een storm breekt los — meneer Knoll krijgt het

erg te kwaad — alle passagiers liggen over de reeling,
Zelfs de muziek is verstomd. De eenige overlevenden
zijn Irene en de dokter. Ze lecren elkaar in de eetka-
mer nader kennen, en zij vertelt hem, dat de heer van
zooeven haar chef en dat zij zijn verkoopster is, ter-
wijl hij haar vertelt, dat zij — de kleine verkoopster —
sprekend op zijn meesters — Hare Doorluchtigheid —
lijkt. André neemt nu gaarne afscheid van het meisje,
dat plotseling in de menigte verdwenen is. Maar hij
slaagt erin het adres van den schoenenfabrikant Knoll
te weten te komen — De volgende dag ziet An-
dré aan de hand van Irene dezelfde" ring, die hem gis-
teren op het schip aan de verkoopster was opgevallen.
André zegt dit tegen Irene, waarop de laatste ant-
woordt: „Deze ring bezitten mijn zuster en ik. Mijn
zuster is het zwarte schaap in de familie en wilde met
alle geweld haar eigen brood verdienen. Ik verbied U
elke omgang met haar" — Irene begeeft zich de volgen-
de morgen naar Constanz, waar zij Knoll ervoor be-
taalt, dat hij haar als verkoopster engageert. Nog in de
loop van dezelfde dag komt André met een bouquet
bloemen in de winkel en doet haar een huwelijksaan-
zoek. Zij verwijst hem naar haar oudere zuster, vorstin
Irene. Hij haast zich weg om met deze zuster te spre-
ken. Door een toeval ziet André zijn vermeende ver-
koopster even later in een elegante wagen stappen en
Constanz verlaten ....

| BADGASTEN! f^ Geef nu reeds Uw be- ^
^ stellingen op voor Uw yv

mtervoorraa
daar de prijzen bij de
dag stijgen !

Wij verzenden gratis door
geheel Nederland.

Het aangewezen adres
voor Duinaardappelen.

Van Deursen's
Aardappelhandel

ZANDVOORT
KERKPLEIN 8b — TEL. 74

HAARLEM
Ged. O. Gracht 107 - Tel. 14245
Paul Krugerstr. 14 - Tel. 15879

<ï>
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Vanaf Scpt. te huur GEM. HUIS, bev. 6 k., 2 W.C., kel-
der, keuken, str. water, ƒ 550 per jaar.

Vanaf Sept. GEM. BEN. HUIS ƒ 30.— per maand.
Vanaf Oct. GEM BOVENHUIS, str. w. ƒ 30 p. maand.
Vanaf Oct. GEH. VRIJ GEM. HUIS ƒ 30 per maand.
Bevr. WONINGBUREAU KWAK, HOOGEWEG 66



RFLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

ORGANISATIE NEDERLANDSeHE REISWEEK.
Naar aanleiding van de ter persconferentie geopperde

mogelijkheid om de legitimatiebewijzen ook aan de
Burcaux voor Vreemdelingenverkeer ter beschikking te

stellen, hebben wij ons met deze burcaux in verbinding
gesteld.
De legitimatickaartcn, welke recht geven op belang-

rijke reducties in de Nederlandsche Reiswcck, zijn voor
iedereen verkrijgbaar, dus ook voor niet-ledcn van de
aangesloten organisaties.
Deze legitimatiebewijzen, welke bovendien kans bie-

den op mooie prijzen, kunnen gratis worden afgehaald
aan de onderstaande adressen, Op verzoek worden de
kaarten ook toegezonden, doch dan moet een postzegel
van ƒ 0.06 voor toezendingskostcn worden ingestuurd.
Adressen:

Den Haag, Centraal Bureau der Nederlandsche Rcis-
verecniging, Laan v. Mecrdcrvoort 53-D.

. Den Haag, Centraal Bureau der Nederlandsche Christe-
lijke Reisverccniging, "VVeteringkade 22-A.

Amsterdam Centraal Bureau der Nederlandsche Reis-
verccniging voor Katholieken, Hoeren gracht 215.

' Den Haag, Algcmecne Nederlandsche Verecniging voor
Vreemdelingenverkeer, Lange Voorhout 102.

Alkmaar, V.V.V. Alcmaria. Bureau Waaggebomv.
Amersfoort, V.V.V. Stationsplein 8a.

Amsterdam V.V.V. 't Koggeschip. Muntplcin 12.

Arnhem. Verkecrshuis. Stationsplein 13.

Barneveld. Hotel de Roskam.
Bergen op Zoom. V.V.V. Licvcvrouwestraat 46.
Brielle. Hotel de Nymph.
Coevorden. V.V.V. M. v.d. Thijncnsingel 4.

Dclden. V.V.V. Langestraat 26.

Doetinchem V.V.V. Doetinchem's Belang Simonsplcin 2
Domburg. V.V.V. Ooststraat C. 2.

Dordrecht. V.V.V. Bagijnhof 1.

Elburg. Jufferenstraat 13.

Epe. V.V. Epe's Bloei. Hoofdstraat B. 143.

Gouda. V.V.V. Markt. 31.

Groningen. Groote Markt 23.

Haarlem Verkeershuis V.V.V. Stationsplein
Harderwijk. V.V.V. Stationslaan 41.

Heemstede V.V.V. Cloosterweg 49.

Heerenveen V.V.V. Dracht 78.

"

"Den Helder, 't Verkeershuis.
Helmond. V.V.V. Julianalaan 43.

Katwijk a.Zee. Informatiebureau V.V.V. Voorstraat 16c
Leeuwarden. Verkeersbureau Stationsplein
Leiden. Inlichtingen Kantoor V.V.V. Stationsplein
Lunteren. V.V.V.
Maastricht. V.V.V. Kessclkade 65.

Middelburg. V.V.V. Groote Markt I 14

Nijmegen. V.V.V. Keizer Karelplein 9.

Rotterdam. Inlichtingenbureau V.V.V. Noordblaak 13.

- Sneek. V.V.V. Kleinzand 2.

Texel. V.V.V. Weverstraat 35 Den Burg.
Utrecht. Verkeershuis, Catharijne Brug.
Velp. (G). Verkeersbureau Hoofdstraat 4/.

' Voorthuizen (G). V.V.V. Apeldoornschestraat 38
Vught. V.V.V. Taaistraat 135.

IJmuiden. Bureau V.V.V. Kanaalstraat 75.

Zwolle. V.V.V. Terborchstraat 18.

Oosterbeek V.V.V. Annastraat B.53.

COÖPERATIE „ALLER BELANG" u.a.

Indien het bestuur der Coöp. verecniging „Aller Be-
lang" nog eens door de directie der Coöp. Groothandels
vereeniging „De Handelskamcr" (Haka) daartoe in staat

gesteld wordt, hoopt het alle leden in de gelegenheid te

stellen de groote nieuwe fabrieken te Jutphaas nabij
"Utrecht te bezichtigen, om daar met eigen oogen te aan-
schouwen hoe de nieuwste producten der Handels-
"kamer, zooals de Beschuit, Biscuit, Koekjes, Chocolade
en Suikerwerken, alsmede diverse soorten toiletzeep,
jam, enz. enz. worden gefabriceerd.
Door de groote animo zijn alle dagen van Augustus

Tceds voor de bezoekers gereserveerd.
Het zal dus wel half September worden als de leden

vanuit Zandvoort ontvangen kunnen worden.
De bedoeling is om behalve de Haka-fabrieken des

middags de omstreken van Utrecht, Amersfoort per
touringcar te bezichtigen en des avonds gezamenlijk
eenvoudig maar smakelijk te dineeren.
Het geheel dus een leerzame maar vooral ook pret-

tige dag.
De kosten zullen ƒ 3.75 per persoon bedragen alles in-

begrepen, ook de koffiemaaltijd des middags en het
diner.

Indien de leden hiervoor belangstelling hebben moe-
ten zij zich vóór 22 Augustus a.s. opgeven bij het be-
stuur of in den winkel.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Theodora Agatha Maria: dochter van

J. H. Bosman en C. Smit; Jansje Pctronella: dochter
van P. Visser en N. Keur.
GEVESTIGDE PERSONEN:

H. E. Kamsteeg van Amsterdam Zandvoortschclaan 52
Jhr. H. P. Coertzen de Koek van den Haag Bred.str.126
J. B. Nassette van Amsterdam Kerkstraat 20.

F. Wensel van Amsterdam Nassauplein 9.

Wed. G. P. Camphuijnder van Muiden Bg. Engeb.str.23

Honk SohuSÊGnburg
't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER
IS ALLEEN GROOTE KROCHT No. 13

Rijwielen, Onderdeden en ruime sorteering Banden.
1ste KLAS REPARAT4E-INRJCHTING
Goedkoope prijzen, — Vlugge bediening.

lste klas vakmanswerk.
Onze prijzen staan gelijk met Amsterdam en dat zegt
genoeg.

Wij verhuren Dames-, Heeren- en Kinder-
rijwielen en AutopedsnBnaHHHHiB

Gemengde Biscuits
per blikje pl.m, 6 ons 45 cent

J. G. NIJHUIS - Gtaate Krocht 32 -Tel. 370

oorderb
ZEE en ZONNEBAD
CAFé - DANCING

Orkest: HANS W1CK
Bij gunstig wwesi*

ZATERDAG 11 AUG. nam. 3 uur:

ESTAFETTEZWEMMEN GASTEN
ZATERDAG 11 AUG. nam. ongeveer 10 uur:

FILMVERTOONING
ZONDAG 12 AUG. nam. 1.30 uur:

HANDBALDEMQNSTR. RAPIDITAS- HAARLEM
ZONDAG 12 AUG. nam. 10 uur:

FILMVERT00NING

WOENSDAG 15 AUG. nam. 2 uur:

GROOT KINDERFEEST
Honderden Prachtprijzcn, gratis deelname voor kinde-
ren onzer gasten.

GOOCHELEN, PROF. ANTONINI, BUIKSPREKEN

Vrijdag \t, Zaterdag 18 en Zondag 19 Aug.

FILMVERTOONING

ZATERDAG 18 AUG. nam. 3.30 uur:

NOORDERBAD-ZEEWEDSTRIJD.

IS TOCH VOORDEELÏGER
zoowel in Manufacturen

als Heeren Mode- Artikelen

Deze week Speciale aanbieding
Werkmansgoederen.

Prima Overalls, in blauw, Kakie en grijs ƒ 1.95

Grijze jasjes , 1-49

Sportflanellen „ 0.69

fantasie Broeken, mooie dessins, zeer sterk ,, 2.25

Manchester Broeken, prima „ 2.48

Hoeden, nieuwe modellen, vanaf . . . . „ 1.50

Mooie Collectie Petten, vanaf „ 0.49

Witte Overhemden, zijden borst . . . . „1.35
Heeren Dassen, vanaf „ 0.18

I

Éiw©t*koo p
van alle aanwezige ZOMERARTIKELEN o.a. Ja-

Donnen en Badartikelen en worden tegen belache-
lijk lage prijzen verkocht. Alles moet weg!!!!

Goedkoope AmstercL Winkel
Stationsstraat 10 Stationsstraat 10

1

LOSSE NUMMERS
der „ZANDVOORTSCHE COURANT", Bad-
Courant met officieele Badgastenlijst zijn verkrijg-

baar bij:

A. BAKELS N.V., Kerkstraat 31, W. J. LORENZ,
Boekhandel Haltestraat 11, S. VERLOOP, Kan-
toorboekhandel, Haltestraat 38; P. PLAT, Speel-

goedwinkel Haltestraat, Zandv. Papierhandel, Swa-
luestraat en bij den uitgever GERTENBACH'S
DRUKKERIJ, Achterweg 1.

Javawafelen
Goud Frou

Mocca Tric Trac
Gesort. Ijswafelen

per half pond 25 et

J,G. NIJHUIS -Groote Krocht 32 -Tel. 370

NIEUWE OOGST
BESSENSAP, per hcele fleseh 22 et

BESSENSAP, per halve fleseh 12 et

Merk Haka.

ZOO JUIST ONTVANGEN:
HAKA-ZANDK.OKK.1ES, per ',, pond . . 18 et

HAKA-KIHS.IKS, per V, pond 20 et

Probeert U dit eens !

Prijsverlaging Rundvet
PRIMA \an 50 op 42

POPULAIR \an 45 op 37

PLANTENVET mih 52 op 47

HET MONOPOLE MENU.
Wat Monopolc haar gasten komenden week Mior/et

is weer zeer smakelijk.
Velen zullen de smaak van de \orige week nog wel

te pakken hebben en kunnen nu weer hun hart ophalen
Maandag 13 Aug. is er door de Rudelsheim-Stichting

afd. Zandvoort een „Bloomcntocst" georganiseerd.
Voor deze avond zijn de eerste klasse artisten geën-

gageerd en zal er ballonnenjacht gehouden worden.
Als extra attractie zal er gedanst worden om de „Ru-

delsheim"-dans met als hoofdprijs K.L.M -vluchten.
Twee stemmingsbands zorgen voor de dansmuziek,

terwijl er tot 3 uur permissie is.

Laat niemand dus deze avond voorbij laten gaan.
Dinsdag 14 Aug. zal een Holland-Indië avond zijn en

zullen de gasten van „Een Javaansehe Nacht" kunnen
genieten.
Tot het slagen van deze avond werken mede het In-

dische gezelschap „Takja timoer", bestaande uit 14 per-
sonen, en zullen er Javaansehe dansen worden uitge-
voerd.
Wat juist in Indic' het vermaak van de gehccle Ja-

vaansehe bevolking is, zooals in Holland de Jazz mu-
ziek, zal ook hier niet ontbreken.
Gamelang en Krontjong-muziek zullen U een klein

beeld geven van de kunst in lndië op het gebied van
muziek onder de Javaansehe bevolking.
Dan, als gewoonlijk komt de hooggeprezen K.L.M, op

de dansvloer, die voor deze avond tal van prijzen heeft
beschikbaar gesteld, bestaande uit 4 vluchten boven
Amsterdam en Mapjes met foto's Holland-Indië vlucht
De dansmuziek die bij de Monopolc disch wordt ge-"

specld is weer verzorgd door Max Kleefs Silvcr Stars
terwijl de leiding bij de van ouds bekende heer J. Stol
.Ir. van het Dans Instituut Stol is.

Zooals U ziet wordt de Monopolc gasten weer ,,het

neusje van de zalm" voor gezet en is het onnoodig te

zeggen wil U het gehcele menu mede maken, bespreek
dan vroegtijdig Uw plaatsen.
Donderdag 16 Augustus zal op herhaald verzoek nog

slechts één enkele avond worden gegeven door den be-
roemden zingenden Tclepaath Maloitz.
De bijnaam van ,,dc Politie-speurhoncl" die de heer

Maloïtz heeft gekregen is niets te veel gezegd.
Komt zien en overtuigd U zouden we zeggen en U

zal zeer zeker op het gebied van telepathie, magnetisme
en het scnsationccle experiment, blindlczen, verbaasd
staan.
Tusschen het optreden kunnen de' danslustigen hun

hart ophalen en zal het een genotvolle avond worden.
Dus allen op naar de Monopole avonden.

(Adv.)

Badgast&m ¥
HEEFT U BIJ UW VERTREK
Stt*&i2iiv&&g&iB&
TE KOOP, Uw adres is dan

DE WITTE ZWAAM - Brugstraat 1-17-19

Post- Telegraaf en Telelboiikantoor

Het Postkantoor is opengesteld voor:

Werkdagen:
a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzcgcls

en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakketpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

c. Postwissel-dienst - Quitantie-dienst - Postcheque

& Giro-dienst - Rijksvcrzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.30.

(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—14 (Zater-

dags niet).

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.

Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot tclefoneeren doorloopend (dag en

nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.

Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van

9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetce-

kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15.



IETS HEERLIJKS OP DE BOTERHAM
Zalm met iMayonnaissc 35 et

Vcrbo, Kwatta pasta, per blik 30 et

Jam, per pot vanaf 25 et

Hagelslag, 4 smaken, per ons 10 et

Limonades —
• Puddingen — Tafelkocken.

Alle Keg's Verpakte Levensmiddelen.

Tevens Petroleum verkrijgbaar.

b* Zwemmer - Oosterparkstr- 8

Hiermede vervullen
wij den treurigen
plicht L7 in kennis te

stellen van het over-
lijden van onzen lie-

ven Man en Vader

Barend Viveen
in den ouderdom van
ruim 68 jaar.

Mevr. de Wed.
W. Viveen-Welink.
A. I. Viveen.

Zandvoort, 1 1 Aug.
Dr. Gcrkestr. 18rd.

Geen Rouwbeklag.

Veiling te Zandvoort

Notaris van Crancnburgh
te Haarlem zal op

Woensdag 29 Aug. 1934

n.m. 2 uur in café „Zomer-
lust", Kosterstraat, Zand-
voort, in veiling brengen:

de villa te Zandvoort aan
de Zandvoortsche laan
no. 21 met eeuwigd. erf-

pachtsrecht van den
grond, groot 3.45 aren.

Canon ƒ 86,25 per jaar. Be-
zichtiging Dinsd. en Don-
derd. van 2—4 uur. Aanv.
in eigen genot na betaling,

voor 'of op 10 Oct. 1934. In-

licht, bij den Notaris, Wa-
genweg 61, Haarlem.

TE HUUR: vanaf 1 Sept.

voor 2 nette menschen,
mooi ongemeubileerd

VRIJ HUISJE
bev. 2 kamers, keuken en
badk., ingeb. buffet. Paral-
rallelweg 2 ƒ 30 per maand
Te bevragen aldaar.

TE HUUR:

Strandwagens
DE WITTE ZWAAN
Brugstraat 1-17-19

Telefoon 464

TE KOOP:

DUBBEL HUIS
Stationsplein 27 en Parral-
lelweg 2. Ong. 200 M2 be-
bouwd. Prachtig uitzicht.

Event. voor 3 families te

bewonen. Inlichtingen Pa-
rallelw 2. Koopsom ƒ 10.000

AANGEBODEN: van
Sept. tot 31 Mei

Vrij gemeub*
Benedenhuis

ƒ 25.— per maand.
v. Spe\kstraat 11 b.h. Stat.

TE HULTR:
voor keurige menschen van-
af 1 Sept

Ongem. Huis
Stationspi. 27, Schitterend
uitzicht, 2 keukens, 2 w.c.'s

Huur ƒ 600 per jaar. Te be-
vragen aldaar.

AANGEBODEN: vanaf 1

Sept. voor geheel jaar of
langer

GEM. ETAGE
in 't centrum van het dorp
voor den prijs van ƒ 35.

—

per maand, bevatt. grootc
voorkamer, 3 slaapk. en
keuken. Eventueel ook on-
gemcub. Br. onder 81 bur.
Zandvoortsche Courant.
Gcrtcnbach's Drukkerij.

Alles moet weg!
Wegens sterfgeval te koop:
gchcclc inventaris, uitste-

kend geschikt voor Pension
Huur kan worden overge-
nomen
Tevens te koop:
Acousticon gehoorappa-
raat Elastieken kousen

en Buikcorset

alles zoo goed als nieuw.
Br. onder no. 83 bur. Zand-
voortsche Courant Gerten-
bach's Drukkerij.

TE HUUR:

VRIJ
BOVENHUIS
bev. 4 kam., keuken, voor
en achter waranda, Kost-
verlorcnstraat 89b. Te bcvr.
Kostverlorcnstraat 89a.
I huurprijs ƒ 8.— per week.

Haard of Haardkachel
grootc warmte capaciteit,
ter overname gevraagd, br,
ander no. 82
Gcrtcnbach's Drukkerij,
bur. Zandvoortsche Crt.

Net Meisje of Juffrouw

Gevraagd voor winkel, per
1 of 15 Sept.; leeftijd 17 a
18 jaar. Br. ond. no. 85 bur.
Zandvoortsche Crt., Gcr-
tcnbach's Drukkerij.

TE HUUR aangeboden:

Gemeubileerd Bovenhuis

bev. zitkamer, 2 slaapk.
keuken, str. water, goede
stand. Br. voor gegadigden
ond. no. 86 bur. Zandv.Crt
Gertcnbach's Drukkerij.

DRUKKER IJ

GERTENBACH
ACHTERWEG 1

TELEF. 135

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465
TE HUUR»
ONGEMEUB. EIM GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
aebied. Inlichtingen kosteloos.

Mevrouw! Door onze geweldige om-
zet, is de KWALITEIT een waarborg

EEN GREEP UIT DE VELE ANDERE:
Leverworst, Bloedworst, Kalfs Boterhamworst,
Kalïsgehakt, Pekelvleesch van de firma Cohen,
Leverkaas, Lever, Gekookte Ham, Schouderham,
Rauwe Ham, Blaas ham, Roastbeel, Bacon, enz.

Speciale Aanbieding:
Goudsche Kaas, per pond vanaf 29—35—39 et
Zalm salade, pot inhoud 2 ons 35 et
Haringsalade 25 et
Vleesch salade 30 et
Mayonnaise 35 et

1 blik gemengde Biscuits, .... één gulden
Frankforter Knakworstjes in blik, inhoud 4 paar,

ƒ1.-.

Het fijne pakje Melange B.F.M., is haast niet te
onderscheiden van roomboter.

Groote Omzet waarborgt kwaliteit.
Zie de Etalage.

Alleenverkoop voor Zandvoort.
1 pot Honing, onder rijkscontrole . . . . 45 et

LJ* Knotte? - Haltestraat 36 1

Costumière ) de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

TELEF. 40

Stationsplein
DIR. G. KIEFER

8 Donderdag 16 Augustus a.s* - 8.30 precies
op herhaald verzoek nog slechts EEN ENKELEN HER-
HALINGSAVOND te geven door den beroemden zin-
genden TELEPAATH

Ol
BIJGENAAMD „DE POLITIESPEURHOND"

De allernieuwste experimenten op het gebied van Tele-
pathie, Magnetisme, en het sensationeele experiment

BLINDLEZEN
Maloïtz trad hiermede op voor de allergrootste Profes-
soren der Wereld op 18 October bij de National Labo-
rotory of Psychical Research te London.

Maloïtz vertrekt in November voor een Tournee naar Roemenië

Tusschen het optreden

DANSEN
op muziek van MAX VAN KLEEF'S SILVER STARS.

ENTREE f 0.50 plus belasting ~^i
Niemand verzuime deze belangrijke en interessante

avond bij te wonen. Het wordt een ongekende avond.

DE DIRECTIE.

LEESBIBLIOTHEEK
„GELRIA"
ACHTERWEG 1

TELEFOON 135

HOE KRIJGEN WIJ WEER NEDERLANDSCH
HUISPERSONEEL.

De grootc vraag naar buitcnlandsche krachten welke
krachten in hoofdzaak worden aangetroffen onder het
inwonend huispersoneel, vloeit voornamelijk voort uit
twee oorzaken.
Deze oorzaken zijn ecnerzijds het te geringe aanbod,

van hollandschc werkneemsters en anderzijds de groo-
tere geschikheid van buitcnJandseh personeel.
Zoekende naar een oplossing willen wij beginnen met

er op te wijzen, dat het gewenscht is — waar moge-
lijk — inwonend personeel te vervangen door niet in-

wonende krachten.
Propaganda hiervoor zal moeten worden gemaakt door
Organisaties van Werkgeefsters, waarbij er op zal moe-
ten worden gewezen, dat het aanhouden van inwonend
personeel dikwijls een sleur is.

Het aanbod van hollandsch personeel zal kunnen
worden bevorderd door het invoeren van betere ar-
beidsvoorwaarden , zoowel voor inwonend als niet in-
wonend huispersoneel, aangezien immers de eersten
tenslotte uit de tweede voortkomen.

In de eerste plaats achten wc een nauwkeuriger omlij-
ning van den arbeidstijd gewenscht, waaraan ook de
hand zal dienen te worden gehouden.

Hierbij zal o.a. in aanmerking moeten werden geno-
men, dat in den tijd, dat door het personeel de maal-
tijden worden genuttigd, ook werkelijk geen arbeid, in
welken vorm dan ook, zal behoeven te worden verricht.
De betere arbeidsvoorwaarden zullen ook betrekking

moeten hebben op de slaapvertrekken van het inwo-
nend personeel. Een behoorlijke zit-slaapkamer, waar
ook in vrije uren kan worden vertoefd, zal ter beschik-
king behooren te worden gesteld.

Naast betere arbeidsvoorwaarden denken wij aan
meer propaganda voor de huishoudelijke functie's.

Gewezen zal dienen te worden op de voordeden bo-
ven arbeid in fabriek e.d. terwijl de aandacht dient te
worden gevestigd op het feit,dat dergelijke functie's
goede huisvrouwen kweeken, wat b.v. op den weg ligt

van de bureaux voor beroepskeuze.
Het regelmatig contact met collega's, dat het fabrieks-

meisje voor heeft boven de dienstbode, zal dienen te
worden bevorderd, door het oprichten van vereenigin-
gen, die bijeenkomsten organiseeren.
Indien de Overheid bereid zou zijn het loon van inwo-
nende dochters, welke in loondienst huishoudclijken
arbeid verrichten, buiten beschouwing te laten bij het
vaststellen van den steun aan werkeloozen, zou dit veel
meisjes tot huishoudelijke arbeid bewegen.
Wat die grootere geschiktheid betreft van buiten-

landsche krachten, zal het gewenscht zijn avondcursus-
sen in groote getale op te richten; na beëindiging van
de lagere school zal de mogelijkheid moeten openstaan
een dagcursus van b.v. 1 jaar te volgen, die voor de
bedoelde functies opleidt, terwijl gedurende het laat-

ste leerjaar der lagere school facultatief gelegenheid
zal moeten w orden geboden zich in deze richting te be-
kwamen.
Deze verschillende mogelijkheden tot het verkrijgen

van onderwijs zullen kosteloos mceten zijn.

Behalve ten aanzien van de werkloozenstcun en de
kostelooze opleiding, zou 'de overheid ook nog kunnen
steunen door een differentatie in te voeren ten aanzien
van de personcele belasting.

Met betrekking hiertoe zou het mogelijk zijn, de hef-

fing op het houden van hollandsch huisr. orsoneel met
een bepaald percentage te verminderen en de heffing

op buitenlandsche krachten iets op te voeren.
Ten slotte zou de overheid de toevoer van buiten-

landsch personeel kunnen beperken, welke beperking
in kracht zou kunnen toenemen, naar mate de, hiervoor
gestelde maatregelen, werden doorgevoerd.

M. E. DE RODE—HELDERS.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

PRINS EN PRINSES VAN ZANDVOORT.
Wat zal er komende week weer in Casino zijn zult

U denken.
Niet minder dan een Groot Kinderbal, niet een ge-

woon zooals er zoovclcn gegeven worden maar een
zooals nog nooit gegeven is.

Tijdens het Bal zal er een verkiezing plaats hebben
van Prins en Prinses van Zandvoort, de aardigste jon-
gen en het liefste meisje zullen voor de kroning in aan-
merking komen, terwijl de aanwezigen ouders als jury
fungeeren.
Als belooning zullen beide kinderen een mooi ge-

schenk ontvangen.
Het bekende Vrij Halfuurtje zal ook deze middag

niet ontbreken, want ook aan dit variété gedeelte zijn

zeer mooie prijzen verbonden.
Het beloofd de mooiste Kinder matinee te worden.

Ouders laat dus Uw kinderen genieten en allen hun
best doen zich de prijs te veroveren van Prins en Prin-

ses van Zandvoort.

De Uitgever van „DE WEGWIJZER" bericht hiermede dat het nummer van HEDEN ZATERDAG
eerst DINSDAG kan verschijnen,

deze week niet gearriveerd zijn.

daar de onderdeden, noodig voor de vernieuwing aan de Drukpers

De Uitgever: J. Ni. ZWAANENBURG - Tramstraat 13



ZANDVOORT
Oir. A. TuschïnskiCASINO

Vanaf Zaterdag 25 Augustus
t* mu Maandag 27 Augustus

Carnaval
waaraan verbonden een groot

KERMESSE D'ETE
met origineele kermis vermakelijkheden als „De lachen-

de Clowns" — ^Hoepla" — Vliegbommenspel" — „Rol-

sport" — „Lijntreksport" enz. enz.

Zaterdag 25 Augustus a*s*,

BAL COSTU MEE
waarvoor ter beschikking zijn gesteld een keur van
schitterende prijzen, met als eerste prijs: een modern
stalen ameublement, verder gouden en zilveren voor-

werpen enz.

KOMT ALLEN GECOSTUMEERD
Zaterdagavond is de Costumier HELSLOOT aanwezig

Dit feest zal nog grooter worden dan het filmbalf

Entree: Zaterdag ƒ 1.— . Zondag Matinee vrij entree;

Zondagavond ƒ 0.50; Maandag vrij entree.

Zaterdagavond aanvang 9 uur — einde ? ? ?

Ons overweldigend Varieté-Programma
Optreden van de wereldberoemde

Rythm Brothers
Pat Miller

Zaterdagavond Extra Variété Programma.
Verschillende spelen en verrassingen.

MAANDAGAVOND A.S. SLUITING.
KERMESSE D'ETE

Een ZOTTE AVOND vol vroolijke dwaasheden en malle gevallen.

AANVANG 8.30 UUR — VRIJ ENTREE — SLUITING???
ATTENTIE! ZATERDAG 1 SEPTEMBER A.S.

GROOT APACHEN-BAL
BAL TABARIN PARIS.

Optreden van een groot aantal Fransche Artisten.
Voor de beste Apachen-type schitterende prijzen.

ZONDAG 2 SEPTEMBER:
TUSCH I NSK I'S S LU ITI NGSFEEST

Een avond vol verrassingen.
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Orgaan der Gemeente Zandvoort ~ OFFICIEELE BADCOURAIT met Badgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, ,pcr jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave (*ertenlbach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mcdcdeclingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

REISINDRUKKEN-
ui.

Het gevaar van de weg.

Nu we dit opschrift weer neerzetten, treft het ons,

dat het wat groot aandoet.
Hcusch, het is niet onze bedoeling geweest, om ons

blad op een lijn. te plaatsen met wat men noemt: groote

bladen. Dat doel na te streven was verre van ons, toen

we voor de eerste maal het opschrift gebruikten.

Maar na deze ontkenning voelen we ons toch ver-

plicht wat nader aan te geven, wat dan wel onze be-

doeling was met de indrukken van de reis weer te ge-

ven .

En aan dat dient nog wat anders vooraf te gaan.

De zomertijd is juist de tijd, die de Zandvoorters
gevangen houdt.
Komen eenmaal de korte dagen, komen eenmaal de

herfstdagen zonder zon, dan daalt de reislust bij het

minderen van het genoegen, dat de reis kan geven.

Nu weten wc wel, dat vele Zandvoorters na het sei-

zoen zich reisvaardig maken.
Na weken en maanden anderen ten dienste geweest

te zijn, wil men dan zelf ook wel eens verwend wor-
den. Een verwennen dan, dat vooral het heerlijke heeft

om nu ook eens bediend te worden, waar men steeds

op anderer wenken heeft moeten letten.

Tenminste, zoo was het vroeger.
Of nu de seizoenuitkomsten zoo zijn in de verschil-

lende bedrijven, dat de beheerders zich nu de weelde
van een uitreis kunnen veroorlooven, dat gelooven we
nog niet zoo gauw.
Laten we daarom blijven wat we vroeger geconsta-

teerd hebben.
Zijn we niet meermalen verrast door een of ander,

dat uit den verre tot ons kwam. Bracht men ons b.v.

niet eens een stukje Jungfraurots, geraapt op de top,

toen men daar toefde en zich de tot thuisblijven ge-

doende krantenschrijver herinnerde.
Een herinnering, gewekt door de tegenstelling dan

zeker, toen men zelf zoo genoot van het wondere der
Natuur.
Maar datzelfde stukje rots is een dankbare herinne-

ring, laten we dat hier dadelijk achteraan voegen.
Maar het uitgaan dan en daarbij dan onze bekente-

nis.

Na iaren en jaren heeft ook de krantenman zich vrij

gemaakt en daarmee zijn vacantietijd eindelijk eens tot

eigen ontspanning gemaakt.
Eindelijk eens.
En laten we er dadelijk bijvoegen, dat wat er ook la-

ter kome we van deze uitgebroken tijd geen berouw
zullen hebben. Tusschen de uitersten van wandelen en
autorennen stond ons slechts het stalen trapros ten
dienste.

De Overheid op het gebied van
het bedrijfsleven»

Dit is de titel van het tweede Hoofdstuk uit het
prae-advies, „de Middenstanders-Vakpatroon en de

Overheid"" uitgebracht door Mr. B. Bouwman, secre-

taris van den Patroonsbond 'voor de Bouwbedrijven
in Nederland.
Het opstel, dat ons dezer dagen in handen kwam,

werd met genoegen door ons gelezen, en bevat tallooze

rake en juiste opmerkingen over de Overheid als werk-
geefster. Met bewijzen gestaafd, toont Mr. Bouwman
aan, hoe het in vele gevallen niet-economisch verant-

woord is, als de Overheid optreedt als werkgeefster-

aannemer.
Wii citeeren:

Bij de beoordeeling, of de overheid tegenover den
Middenstand de juiste houding aanneemt, is van be-

lang, de taak, welke aan de Overheid dient te wor-
den toegedacht.
Taak der overheid is de bevordering van het alge-

meen welzijn.
Het algemeen welzijn is niet hetzelfde als het wel-

zijn van alle particulieren.

Dekken deze twee factoren elkander, dan zou het
vermoedelijk niet voorkomen, dat bij het in wording
zijn van schier eiken wettelijken maatregel, waarmede
de Regeering het algemeen welzijn denkt te bevorde-
ren (anders zou zij er immers niet het initiatief toe ne-

men) duizenden particulieren, hetzij georganiseerd, het-

zij als enkelingen op grond van hun speciale belangen,
zich tegen de komende regeling verzetten.
En hoe te verklaren, dat het algemeen welzijn zoo

verschillend wordt gezien? De één zou een ontwerp-
van-wet willen aanvaarden op grond van het algemeen
welzijn, en de ander zou het om precies dezelfde reden
willen verwerpen.
De waarschijnlijke diepere oorzaak is, dat het zoo

verschillende particuliere belang bij zeer velen de bril

is, waardoor zij het grootere belang zien.

De revaring in Zwitserland wijst in dezelfde richting.

Het aantal aangenomen wetten, dat er in slaagt, het-

rcferendum ongerept te passeeren, is klein. Een groot
getal sneuvelt, omdat ieder particulier er wel iets in

vindt, dat hem persoonlijk schaden kan, weshalve hij

zonder meer tegenstemt.
De Overheid richte zich aldus niet op directe, doch

op de indirecte verzorging van de belangen der Staats-

Schandelijk, dat we dat hier neerschrijven. Want ons
trapkarretje heeft ons eerlijk en trouw zonder eenige
weigering kilometers en kilometers door ons mooie
land gevoerd, honderden kilometers binnen en over de
grens.
Langs stille, eenzame bosch en hciwegen, door de

drukste pleinen, over fietspaden, landwegen en over
het gladde dek van die wegen, aan het benzincmonster
gewijd.
Vergeef ons de uitweiding^ die we voor een beter be-

grijpen toch noodig hadden gedacht.
Een uitwijding, alleen dan misschien reeds noodzake-

lijk, omdat we eigen ervaring weergeven. Een eigen er-

varing, die nu nog verSch in het geheugen bewaard is

en gesteund wordt door een dankbaar enthousiasme.
Gesteund door een dankbaarheid omdat eindelijk een
verlangen vervuld is, waar jaren en jaren naar gehun-
kerd is.

Wat het verkeer op de weg betreft is er een groot
verschil tusschen boven en onder de Moerdijk.
Waar we ook zwierven op onze stalen rossen, overal

trof ons beneden de Moerdijk de rustige kalmte, waar-
mede het verkeer zich over de weg bewoog.

Zeker, er werd menig snel vaartje genoteerd, maar
dat snelle rijden was uitzondering. Het verkeer op de
weg bracht niet dat jagen, dat jachtende, dat het ver-

keer vooral hier — en daarmee bedoelen we een heel
wijde omgeving — kenmerkt.
Nemen we de Zandvoortschelaan. Is het niet een

haasten en reppen, een gejaag echter elkaar, naast el-

kaar en voorbij elkaar, alsof van én enkele seconde
een menschenleven afhing.
Ach. laten we bij het tegenwoordige peil van het

snelverkeer niet spreken van een menschenleven, laten
we maar zeggen: duizend gulden.
Dan was onze indruk op de lange tochten, dat het

snelverkeer in het Zuiden gemoedelijker is.

Nemen we eerst het stadsverkeer.
Den Bosch. Automatische signalen op enkele belang-

rijke kruispunten.
Eerst waren we d.aar niet op verdacht, maar ons

doorrijden gaf evenmin aanleiding tot minder welklin-
kende opmerkingen als ons teruggaan tot het stoppunt.
Heel gemoedelijk wachtte men op het signaal van

doorrijden en auto's minderden reeds van verre hun
vaart.
Hier was niet dat jachtende jagen, om nog op 't

laatste nippertje door te kunnen snappen.
Aan de stopzijde wachtte men even gemoedelijk ge-

duldig om ons door te zien rijden.

Er was zoo iets van kalmte door de zekerheid, dat
straks toch ook hun beurt kwam.
Nemen we het Plein voor de Midden Statie in Ant-

werpen. Zoo bij de eerste oogopslag geeft het een ge-

wirwar van auto's, bussen, tramwagens en fietsen,

waaruit elk oogenblik een ernstig ongeluk kan, neen
moet gebeuren.

burgers, d.w.z. zij moet zorgen voor de verwezenlijking
van die voorwaarden, welker aanwezigheid vereischt
is, wil ieder burger in staat wezen, zijn eigen welzijn te

bevorderen.
Een juist functioneerende middenstand is een alge-

meen belang en de bevordering ervan dient dus het al-

gemeen welzijn en indirect het belang van den midden-
stand zelf.

De ingewikkelde samenstelling der maatschappij
heeft differentiatie noodig gemaakt.
Zoo is de staat ingesteld, om de belangen van het

binnen het Staatsverband werkende volk te beharti-
gen. Een zoo primair belang als de stoffelijke welvaart
kan uiteraard zijn aandacht niet ontgaan.
Door de rechtsorde maakt de Staat de productie,

distributie en consumptie mogelijk. De Staat hand-
haaft het recht door bescherming van persoon en goed
in den ruimsten zin.

De Overheid moet door dwingende maatregelen
trachten te komen tot een harmonieuze verzorging der
belangen van de onderscheidene maatschappelijke
standen.
De werkzaamheid der overheid zal steeds vereischt

worden, wanneer het particulier initiatief tekort schiet,
hetgeen minder het geval zal zijn, naarmate het maat-
schappelijk leven opgewekter en krachtiger is.

Prof. van Embden onderscheidt thans vijf catego-
riën van overheidsbedrijven:

Ie. Natuurlijke monopolies: muntwezen, water-
staat, spoor- en tramwegen, telegraaf, telefoon, gas,

electriciteit, mijnbouw, waterleiding, marktwezen.
2. Fiscale bedrijven: staatsloterij, zoutontginning

(in Indië) opiumhandel, tabaks- en lucifersregie.

3. Ter voorziening in eigen behoeften: landsdruk-
kerij, kruit- en wapenfabrieken aan de Hembrug.

4. Diensten niet loonend genoeg voor particuliere

bedrijven: bebossehing, gemcentcreinigmg, abbatoirs,
begraafplaatsen en andere instellingen ten behoeve
van volksgezondheid en hygiëne.
- 5. Diensten, welke niet veilig aan particulieren kun-
nen worden toevertrouwd, bijv. verkeerswezen (in

Italië) alcohol-productie (in Zwitserland) publieke ver-
makelijkheden, enz.
Zeer in 't kort worden nog eens enkele bezwaren te-

gen het overheidsbedrijf aangestipt.
1. Het principieele bezwaar.
Staat en maatschappij zijn wezenlijk onderscheiden.

De Staat is primordiaal. Vandaar, dat door de bemoei-
ingen niet het bedrijfsleven de Staat zijn bevoegdheids-

Als hier ergens zoo'n wriemelend verkeer was, dan
twijfelen wc er geen oogenblik aan, oi het regende
brokken. Dan zou overal geregeld moeten worden en
telkens en telkens zou het verkeer in de knoop zitten.
Voor de Midden Statie geen enkel toc/icht bij het

verkeer. Ieder, die in de verkeersstroom zich bevindt,
draagt eigen verantwoordelijkheid en voelt ook, dat hij

die draagt.
De bus of auto staat niet vijandig tegenover den

voetganger of den fietser.

Er hcerscht een verdraagzaamheid bij het verkeer op
straat, die bi] zoo'n dooreen kringelende massa werke-
lijk een wonder genoemd mag worden.
We hebben van «een ongelukken gehoord in onze

vacantiedagen daar. Wc hebben geen opstopping van
verkeer waargenomen. Wel hebben we gezien, dat de
groote logge bussen stopten voor een in het verkeer
verdwaalde voetganger.
Merxcm, de voorstad. In aanbouw als tabriekswijk.

Met alle gevaren van snelverkeer in nieuwe industrie-
wijken, waar tramrails en spoorbaan zich van links
naar rechts door de bouwende straten slingeren.
Het verkeer regelt zich door den weggebruiker. Maar

bovenal hcerscht er gemoedelijkheid op de weg. Een
gemoedelijkheid die gesteund wordt door de zeker-
heid, dat als men zelf de voorzichtigheid betracht, an-
deren je met dezelfde voorzichtigheid steunen.

Natuurlijk gebeuren er ook ongelukken.
Wij passeerden Best kort nadat daar een zeer ernstig

ongeluk had plaats gehad. Maar de kruising daar van
twee snelverkcerswcgen is daar ook zoo ingebouwd
door de hoekhuizen, dat de kleinste onachtzaamheid
daar tot ernstige ongelukken wel aanleiding moet ge-
ven.
En bovendien.
Het zal wel toeval geweest zijn, maar toen in de Ant-

werpsche regelmaat onze aandacht getrokken werd
door een snelrijder, toen bleek uit het nummerbord,
dat het een N.L. was.
Of 't daar in het Zuiden allemaal verkeersengeltjes

zijn? Dat zouden we niet gaarne' beweren.' Zeer zeker
zal dat niet het geval zijn. Dat is het doel niet van ons
beweren.
Maar dat groot en druk verkeer op de weg minder

gevaarlijk kan zijn dan het thans is, als de weggebrui-
kers wat gemoedelijker tegenover elkaar kunnen han-
delen, dat staat bij ons vast, na het weinige, dat er
in het Zuiden van gezien hebben. Zoo sterk was de in-
druk van rust en veiligheid, dat we op de terugweg on-
willekeurig angstig waren, om de eerste Hollandsche
wagen te ontmoeten.
En alsof we het vooruit hadden kunnen voorzien, die

ontmoeting was niet van de prettigste. Het zal natuur-
lijk wel niet de eerste Hollandsche wagen geweest zijn,
maar de ontmoeting was zoo, dat de bijzondere aan-
dacht getrokken werd naar het nummerbord: een Hol-
lander.

sfeer in abstracts overschrijdt. Om ongerechtigheid te
voorkomen kan zulks evenwel meermalen noodzakelijk
zijn. Indien echter de Staat ongemotiveerd een stuk
van het maatschappelijk leven opeischt, dan moet dit
leiden tot bezwijming der vitale krachten der maat-
schappij. De historie heeft het telkens weer bewezen.
Toenemende ambtenarij verlamt de volkskracht.

2. Tactische bezwaren,
a. Het overheidsbedrijf werkt duur. De oorzaak hier-
van is de economische onbekwaamheid van de over-
heid om als ondernemer op te treden. Het geheele be-
drijf wikkelt zich af volgens vaste „schabionen". De
leiding heeft zich te houden aan allerlei starre veror-
deningen, koninklijke besluiten en reglementen; het
initiatief der leidende ambtenaren kan zich dientenge-
volge moeilijk ontplooien, waartoe trouwens de prikkel
gewoonlijk ontbreekt. De bureaucratische hiërarchie,
welke langs lijnen van geleidelijkheid wordt afgeloopen
de periodieke tractementsverhoogingen, de bestaans-
zekerheid enz. sluit het commerciëeïe en economische
beginsel uit. De drijvende kracht voor de ambtenaren
is vrijwel uitsluitend het plichtsgevoel. Door dit ge-
brek aan ondernemingsgeest en het verloochenen van
het democratisch beginsel moeten de overheidsbedrij-
ven wel duurder werken dan de particuliere onderne-
mingen.
Het is moeilijk hierin verandering te brengen, daar

de ambtenaren een buitengewoon stevige rechtspositie
dienen te bezitten, omdat zij het stakingsrecht missen
en het arbeidscontract eenzijdig wordt vastegsteld.

b. Wisselend inzicht van de opperste leiding.
Daardoor wordt het gevaar groot, dat de leiding niet

alleen door zakelijke gezichtspunten wordt gedreven,
doch bovendien door politieke overwegingen wordt be-
invloed.
Mr. J. N. J. S. Hccrkcns Thysscn, jarenlang wethou-

der van een belangrijke gemeente (bedoeld wordt
Haarlem, schr.) zegt openhartig, dat de gemeente de
concurrentie niet aan kan. Wie met het overheidsbe-
drijf te maken heeft, zoo zegt hij. weet, hoe ontzettend
moeilijk het is een ondeugdelijk clement kwijt te raken.

In 1903 maakte het ministeric-Kuvpcr een ontwerp,
dat o.m. inhield, dat de wet de grenzen zou aanwijzen,
binnen welke het de gemeente geoorloofd zou zijn. als

exploitant van bedrijven op te treden. Het is te betreu-
ren, dat deze, of een gelijksoortige wet, nimmer is tot
stand gekomen. Wij zouden dan vermoedelijk niet zoo
ver zijn afgegleden van den weg, welke wijst in de rich-

ting van particulier initiatief regel, en ovcrheidsexploi-
tatic uitzondering.
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door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

De dienders hakken met hun sabels;
Ook Sambo slaat er duchtig op;
Vriend Meier briescht en snuift en kokhalst
Hij denkt: „Dat kost me straks m'n kop!
,,Ecn mensch is nergens veilig meer!
,Au, au, wat doet m'n nekspier zeer!"

Maar Janus Duit hakt in zijn ijver
Per ongeluk het touw in twee,
En heel het clubje dapp'rc strijders

Schiet met een vaartje naar benec;
Ze buitelen met veel kabaal
Door 't glazen dak van 't hospitaal.

't Was onder Vlist op een der mooiste landwegjes
van ons mooie land. Een landwegje in de stilte van
kalm water, wilgen en zomerzonnckocstcring.
Maar smal. Zoo smal, dat wc zclt besloten bij nade-

rende auto at te stappen en aan de graskant te laten

passeeren. Dan auto, zoo rakelings passeerend, dat op-
gebonden koltertje langs spatbord schuurt.
En dan achter in de wagen voor de achterruit grinnc-

kendc gezichten, enthousiaste jonge. . . . neen, laten wc
maar geen dames zeggen tegen hen, die zoo de moed
van de kikkerbil achter het stuur verheerlijken.

Natuurlijk kunnen wc uit zoo'n paar weken onder-
vinding niet gcncralisecrcn, al zouden wc daarop toch
wel rechten kunnen laten gelden met zoo'n gemiddelde
van honderdtwintig kilometers per dag.
Het zijn ook slechts een paar opmerkingen, dienstig

voor dit korte overzicht. Zoowel voor het eerste als

voor het laatste van onze bewering — en bij dat laatste

zeggen wc: helaas — zouden wc meerdere voorbeelden
kunnen aanhalen.

Ziin we te sterk geweest in ons beweren?
Wc gelooven het niet zoo gauw. En laat een twijfe-

laar zelf eens de proef nemen op de grootc weg van
hier naar den Haag over Noordwük en Katwijk.
Ons ligt die herinnering van gisteravond nog het

meest versch in het geheugen.
Daar moet men de indruk wel krijgen, dat vele weg-

gebruikers er een genoegen in zouden hebben, anderen— en dan natuurlijk minder sterkeren — onbekom-
merd tot hun slachtoffer te maken.
Toch willen we de goede gebruikers van de weg niet

met hun kilometers vretende broeders gelijk stellen.

Gelukkig zijn er ook nog velen, die hun reis verder
voortzetten, vergezeld van een: Dat was aardig van die

auto!
Maar is iuist dat die opmerking gemaakt kan wor-

den niet het bewijs, dat ons wegverkeer beter en vei-

liger gereden kan worden?
Dat er wat meer gemoedelijk opgetreden kon wor-

den en door auto en door fiets en door peddelaar
Als we het door bovenstaande zoo ver mochten kun-

nen brengen, dat er even over gedacht werd, zie, dan
zouden we onze moeiten reeds beloond achten.
Immers, men kan niet vooruit weten op een hoe en

een wat, hoe daardoor een slachtoffer het leven be-
spaard kan worden.
Een leven sparen, ja, dat zou wel het allermooiste

ziin, waaraan we zouden kunnen denken in dankbaar-
heid van harte.
Want immers: Een automobilist heeft ook een hart?

CARNAVAL — CASINO.

Zaterdag 25 Aug. a.s. z \\ in het „Casino" de grootc

Carnavaltcestcn beginnen, welke einduïen Maandag 27

Augustus aanstaande.
Zaterdagavond zal het Carnavalfcest worden ingezet

met een gecostumeerd bal.

Tiidens de carnavalfeesten zal tegelijkertijd een Ker-
mcsse-d'Eté worden gehouden met origineele kermis-
vcrmakclijkheden. o.a. „Hocpla", Rolsport, Lijntrek-

sport, enz.
Tevens is er een groot Bal Costumée, waarvoor groo-

te prijzen zijn beschikbaar gesteld, als wij slechts één
der fraaie prijzen noemen, een stalen ameublement,
zegt dit reeds genoeg.
Mocht U niet in bezit zijn van een costuum, geen

nood. de costumier Helsloot is aanwezig, met een keur
van Costumes.
Het tilmbal zal ieder nog versch in het geheugen lig-

gen, maar dit feest zal het filmbal nog overtreffen.

Dan zullen optreden de wereldberoemde Rythmc
Brothers Pat Millcr en verder een uitgebreid variété

programma.
Maandag avond is het sluiting van de Kermessc

d'Eté. goed te verstaan alléén van de Kermesse d'Eté,

want het Tuschinski sluitingsteest van dit seizoen heeft

pas Zondag 2 Sept. plaats.

Dus Maandag a.s. zal het een avond worden vol zot-

ternij en malle gevallen en zouden deze avond kunnen
noemen een „Zotte Avond", doet allen mee, maak allen

pret en zet alle malaise gedachten enz. terzijde.

Zaterdag 1 Sept. zal de gehcelc zaal omgebouwd wor-
den in „Bal Tabarin Paris" voor het Groot Apache Bal
Dit beloofd ook een geweldige avond te worden en

zullen, hiervoor speciaal geëngageerd, Franschc artistcn

optreden.
Schitterende prijzen zijn ook hiervoor uitgeloofd.

Zondag 2 Sept. eind goed, al goed, het grootc Tu-
schinski sluitingsteest.

1 liervan kunnen wij heel weinig vertellen, daar het
ten avond vol verrassingen /al zijn, maar wat wij zoo
terloops hebben hooren fluisteren, nu dat belooft iets

goeds te worden.
In elk geval het is al genoeg bekend, wat Tuschinski

doet is af, en zoo zal het met deze avond ook wel zijn,

en eind goed al goed zijn.

Henk SchuiSenhurg
't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER
IS ALLEEN GROOTE KROCHT No. 13

Rijwielen, Onderdeelen en ruime sorteering Banden.
1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING
Goedkoope prijzen, — Vlugge bediening,

lste klas vakmanswerk.
Onze prijzen staan gelijk.met Amsterdam en dat zegt
genoeg.

Wij verhuren Dames-, Heeren- en Kinder-
rijwieien en Autopeds

Tg koops
VILLA, gelegen bij de Boulevard, koopsom
VILLA, gelegen bij de Boulevard, koopsom
VILLA, gel. bij de boulev „achterduinzijde

VILLA, gel. bij de boulev., achterduinzijde

VILLA, gelegen aan de Zuid Boulevard

Allen eigen grond.

VILLA, gelegen aan de Kostverlorenstraat

NIEUW GEB. VILLA
ONG. BEN.HUIS, bev. 4 k., keuken, badk., p.w. ƒ 7.-

ƒ
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IN ONS NIEUWGEOPEND FILIAAL ffgwftr
kunt U nu de goede Bata -schoen uit onze fabriek te Best tegen billijke prijzen koopen. FABRIEKEN TE

Overtuigt U BETNB

Gr. 27-34 ƒ 1.90 Art 3222-00

Ijzersterke jongensmoliere met on-

verwoestb. rubberzooi Gr. 35-38 ƒ 2.50

Art. 1845-03
Elegant damesschoentje van zwart flu-

weel. Mooie uitvoering - gemakkelijke
hak.

Art. 1937-29
De heerenschoen voor het dagelijksch
gebruik. Ijzersterke rubberzool. Ver-
krijgbaar in zwart of bruin.-

Filiaal* HALTESTRAAT No. 7 ZANDVOORT

DOOR DE LUCHT NAAR INDIE.

We ontvingen de nieuwe dienstregeling van de K.

L.M. en ontleenen daaraan het volgende.
De vliegtuigen, welke 5 September van Batavia en

7 September van Amsterdam vertrekken, zijn de eer-

ste, welke het reisschema van de herfstdienstregeling

volgen, dat geldig is tot en met 25 October.
Gedurende het zomerseizoen was de reisduur llU

dag, thans 8V= , omdat het Europeesche traject in ver-

band het korten der daöen thans meer tijd vergt. Den
eersten dag wordt tot Boedapest doorgevlogen, den
tweeden tot Cairo. Een voordeel van deze regeling is,

dat het Idi-vliegtuig eerst om 9.30 uit Amsterdam ver-

trekt, waardoor passagiers uit Engeland nog denzelf-

den dag aansluiting hebben, en de reis begint met een
betrekkelijk kort traject. Thuiskomend gaat het Indië
vliegtuig Woensdag tot Boedapest, Donderdag naar
Amsterdam, waardoor het omstreeks het middaguur
op Schiphol aankomt en doorgaande reizigers aanslui-

ting naar Londen, Parijs en Scandinavië hebben.
Bovendien wordt het hierdoor mogelijk, dat de

luchtpost uit Nederlandsch Indië nog den dag van
aankomst in de groote steden van Noor- en Zuid-
Holland en in de stad Utrecht bezorgd wordt.
Ons landje vooraan, ook in de lucht.

Hulde voor de K.L.M.

P. DE ROOY & Zn.
PEDICURES

ZEESTRAAT 37 (ook aan huis te ontbieden

VAKKUNDIGE behandeling van alle voetgebrefcen.

Behandeling f 1.—

.

Praktijk na 1 Sept. alleen

AMSTERDAM : Daniël Willinkplein 33 - Telef. 24397

'N TRIOMF VOOR DE HOLLANDIA BIOSCOOP

Het is niet gemakkelijk voor een krantenman, om
een filmbeschouwing te geven, alleen gebaseerd op al-

gemeene gegevens.
Veel gemakkelijker is het voor onze grootere broe-

ders. Die kunnen eerst gaan zien, dan beschrijven. Het
publiek heeft dan nog een week of langer, om zelf te

oordeelen, waarbij het geschrevene kan leiden.

Maar de heer Koper geeft elke week een nieuw pro-
gramma in de Hollandia Bioscoop met een der nieuw-
ste nummers.
Een dubbel moeilijke taak, vooral, omdat het nieuwe

programma Vrijdag begint te draaien en Zaterdag
vroeg reeds de Zandvoortsche Courant verschijnt.

Een beschouwing daarna zou dus mosterd na de
maaltijd zijn. Tenminste, als we onze penneslipsels bij

zoon' keurgerecht mogen vergelijken
Maar bij het programma, dat de Hollandia Bioscoop

deze -week bracht, willen we toch even een nabetrach-
ting plaatsen.

In de eerste plaats, omdat de Hollandia Bioscoop
deze week 'n programma bracht, dat zoo'n uitmunten-
de verzorging had, dat iedere toeschouwer vol lof er-

over was.
Ieder toeschouwer voldaan. Dat zegt heel wat voor
den heer Koper en zijn directie over de Hollandia

Bioscoop.
Want het Nederlandsche publiek is heel erg ver-

wend op het gebied van filmprogramma's en daardoor
stelt dat publiek hooge eischen.
Maar aan die hooge eischen voldoet toch het pro-

gramma van de Hollandia Bioscoop. Dat bewees de
groote belangstelling die het nieuwe lint: Mein Herz
ruft nach dir naar het Stationsplein trok. Het is dan
ook een filmlint, dat alle aandacht van begin tot eind
gevangen houdt.

Eerst voerden in onze nabijheid enkele dames een
gesprek, waarvan wij de verwachting hadden, dat het

Piano
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I HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Dïr. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 25 t.m, Donderdag 30 Aug, - 8.15 uur

7 Dagen! 7 opvoeringen van de grootste showfilm ooit
vervaardigd.

WARNER BROS, makers van „Golddiggers" en „42nd
Street" schiepen:

Geen film toonde ooit zulk een pracht van scènes, geen

film boodt ooit zulk een veelzijdig muzikaal genot,

geen film werd ooit met zulk een virtuositeit opgeno-

men als FOOTLIGHT PARADE.
Gii ziet JAMES GAGNEY zooals gij hem nimmer nog
zag.

Gij hoort RUBY KEELER zooals gij haar nimmer
hoorde.

Gij geniet van dansen, zooals ze nog nimmer gefilmd

werden. Gij krijgt een waterballet voor oogen getoo-
~ verd zooals gen het nog nimmer droomde.

Al deze wonderen van moderne techniek, al deze won-

deren van volmaakt showmanstip, al deze wonderen

van cinematografische kunst, ziet gij in FOOTLIGHT
PARADE.

Verder buitengewoon verzorgd bijprogramma

Geen toegang onder de 18 Jaar.

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

ATTENTIE ! Bij slecht weer lederen middag half drie

Speciale Familie- en Kinder-Matinee
Entree 20-30-50 et plus belasting*

Plaatsbespreking in Sigarenmagazijn EISENHARDT
Stationsplein.

na mee met du Mee
Touri ngcar
Onderneming

ne Krocht
Telefoon
Zand voort

Deze wagens verhuren wij
DORPSRITTEN f 0.30

AMSTERDAM f 3.00

HAARLEM f 1 —
VOORKOMEN f 0.10

ZANDVOORT

Openbare Verkooping

Notaris Mr. J. J. A. DE
LA HAYZE te Heemstede
zal op

Woensdag 5 Sept. 1934

nam. 2 uur, in Hotel
Zomerlust a.d. Koster-
straat te Zandvoort,

publiek verkoopen:

TWEE WOONHUIZEN
met schuurtjes en erven
a.d. Helmerstr. nos. 24
en 26 te Zandvoort, resp.
gr. 1 A. en 0.86 A. Elk

bevatt. 2 k., gang, keuken,
W.C., 2 zold.k., vliering.
Voorz. v. gas, water en
electr.

Grondl. ƒ 10.60, straatbel.

ƒ 2.97 p. perc.

Aanv. in eig. genot na bet.
vóór of op 17 Oct. 1934.

Bezichtinging Dinsd. en
Donderd. 2—4 uur.

Nad. inlichtingen ten kan-
tore v. gen. notaris, Raad-
huispl. 13, Heemstede.

DRUKK E„R|IJ

GERTENB AC?H

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

STORM IN ENGELAND.
Het weer van het seizoen 1934 mag dan al geen re-

den geven, om van zomer en zeker niet van een bad-
zomer te kunnen spreken, het is toch bij al dat onge-
lukkige gelukkig nog niet zoo, als van andere plaatsen
in andere landen gemeld wordt.
Zoo heeft Maandag in Engeland een orkaan gewoed,

die daar tal van rampen heeft veroorzaakt.
De hevige storm teisterde de gcheele kuststreek van

de lersche zee.
Er zijn tal van gewonden en er vallen ook dooden

te betreuren. De vlicgdiensten moesten gestaakt wor-
den. Zelfs onze kranige Hollandschc vliegers, die zoo
trouw de dienst [naar Liverpool Verzorgen, moesten
na hun vlucht over de Noordzee hun verdere tocht te
Huil staken.
Op zee kwamen verschillende jachten en plezier-

vaartuigen in nood en reddingsbootcn moesten hulp
brengen aan de passagiers.
Het telefoonverkeer werd geheel verstoord, doordat

telegraaf- en telefoonlijnen werden vernield.
Het kan een troost zijn, al is het een schrale troost,

dat het elders toch nog erger is, dandaar, waar we zelf
er het meeste belang bij nebben.
Trouwens, de bries van Maandag deed wel vermoe-

den, dat het evenwicht in de natuur leelijk verstoord
was.
Ook onze kust is geteisterd, al bleef het op Zand-

voort gelukkig beperkt tot seizoenschade.
Dat is al erg genoeg hooren we, al blijven we bij ons

zeggen: Het had nog erger kunnen zijn.

Te Scheveningen hebben eenige visschervaartuigen
bange oogenblikken doorleefd. De reddingsboot
moest zelfs uitvaren om de bemanning van het ge-
strande vaartuig te redden.
De Sch. 177 zat echter zoo gevaarlijk op het Noorde-

lijke havenhoofd, dat ook de reddingsboot gevaar liep.

De Scheveningers lieten zich echter niet weerhouden
en trotseerden zee en storm. Met lijnen wist men de
verbinding met de wal tot stand te brengen en alle op-
varenden te redden.
Het vaartuig is totaal verloren.
Wat schreven we ook weer?

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 13 tot en met 18 Aug. werden 76

Kuip- en 415 Douchebaden genomen.

BEDEVAART NAAR DE H. LANDSTICHTING.
Onder leiding van Kapelaan Rietveld wordt er, bij

voldoende deelname den 2en September een bedvaart
naar Kevelaar ondernomen.

verbonden aan de trekking der

VERLOTING, georganiseerd

door het Hulp-Comité der

DuitscheJoodsche Vluchtelingen

A£d* Zandvoort*

op Woensdagavond 29 Augustus

in Gebouw „MONOP OLE"

Artistieke Medewerking

Eerste Klas Hollandsche Artisten

Volledig Monopole-Programma

Een keur van artisten, welwillend afge-

staan door de Directie van „CASINO"

Aanvang 8 uur. Entree t 0.25
<3>



Badgastenlijst der Oliiciëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die

roi* niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
üaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
(jertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

HOTEL BEAU SITE.
W. Strauss, A'dam 1

A. Isay, A'dam 4
.1. B. Gerbons, A'dam 3

L. D. v. Kar, A'dam 3

fam. v. Raaltc, A'dam 3

tam. v. Loon, A'dam 2

S. Poser, Londen 4
tam. Cohen, A'dam 4
fam. Ehrenberg, A'dam 4
Hamburger, A'dam 4
Dr. Coheo, A'dam 4
Dr. ,L 'Rudelshcim, A'dam 4
S. Acchen, A'dam 3
C. Adelsbcrgcr, Nuernbcrg 1

F. P. H. Rohling, Bloemendaal 2
Dr. v. Spanje, A'dam 2
C. Katzcnstein, Halle 3
Fat. Salomons, A'dam 4

R. v. Blokhui/cn, A'dam 1

J. Schetter, A'dam 1

J. Weiss, Keulen, 2
P. D. v. Dam, A'dam 2
F>. Michielsen, Emden 2
Freule de Salis, Lmdcn 1

PENSION BEAU SEJOUR

fam. Mens, A'dam
fam. Schorder, A'dam
fam. Sprenger, A'dam
fam. Nanning A'dam
fam. Pcstma
fam. Lauers

Hotel-Pension „BUITENRUST"
J. Groen Wz.

I

it?h

Einstein, fam. Prof. Amerika
Bolhuis, fam. Haren
fam. Fleuvelink, A'dam
fam. Henn, A'dam
fam. Ds. van Dijken, Gouda
Colson, Alberson, Zutfen

PENSION BODAMER.

fam. Dr. Brackel, A'dam
mej. Wollmann, A'dam
dames v. Erp, Leeuwarden
fam. De Boer, Meppel
Dr. Sternberg, Dortmund
fam. de Bree, Utrecht
Frau Fortheimer, Coburg
Kramer, A'dam
Klaassen, Rheden
mej. Vennema, Velp
fam. Weulink, Deventer
fam. Musch, A'dam
mej. Schrikker, A'dam
mej. Dassy, A'dam

PENSION BORGSTIJN
fam. ten Haaft, A'dam
fam. de Vries, A'dam
fam. Gastkemper, Dordrecht
fam. LIeiblocm, R'dam

PENSION BüCKMANN
mevr. O. Lceser, Berlijn

fam. Wasteval A'dam
E. Buursink, Enschede
J. Ellen, A'dam
W. Abramszijl, Berlijn

PENSION BELLA-STELLA
fam. H. van Es, Heemstede 2

Brn. A. Asccl de Winterstein 1

tam.
Mr.
Mr
fam.
tam.
iam.
lam.
tam.
tam.
tam.
tam.
tam.
tam.
fam.
tam.

CARLTON HOTEL.
Weyl, Dusscldort

Maij, A'dam
B Beckers
Lissauer A'dam
de Winter, A'dam
Gobcts, A'dam
Bach, Essen
Parel, A'dam
Stakenbrood, A'dam
Poppers, A'dam
Rozenkranz, Karlsbad
Mayer, A'dam
Polak, A'dam
Dr. Groenewegen, Bilth.

Welner, A'dam

PENSION CHARMA

Mevr. Storm. Haarlem
G. Reddering, A'dam
J. G. Teewissc, A'dam
.T. G. Grocman
Rcnnema A'dam
Soolingcn, Eindhoven
J. G. Maten, Zwolle
A. J. Ridder, Zwolle

HOTEL DEIJERS

fam. Lcvy, A'dam
trau S. Ettinger, Berlin
A. JVl- v.d. Berg, Almelo
G. Rhee, A'dam
H. Rhee, Almelo
fam. E. Fischer, Zares
Engelsman, Nijmegen
v.d. Wal, A'dam
Vreyer, A'dam
fam. Scholten, Velp
mevr. Daniels, A'dam
fam. Tussenbroek, A'dam
fam. Westdorp, Utrecht
Mr. Fles, A'dam
fam. de Leeuw, A'dam
fam. Demayere, Amerika
Mr. B. Beumer, Brussel
Mr. W. v. Reijedam, Geervliet

Mr. A. Mossel, A'dam
Mr. v. Es, A'dam
Mr. Goudriaan, Utrecht
Klaussen, Berlin
mevr. Jb. Riet, A'dam
lam. Fabius, A'dam
fam. Boes, Bussum
Midderman, Antwerpen
mej. Anne Clamins, Brussel

fam. Katz, Apeldoorn
tam. Cohen, Dieren
mevr. Troeder, A'dam
mevr. W. Lingeman, Apeldoorn 2

fam. C. E. Heynsius, A'dam
fam. U. Gobets, Antwerpen
fam. Bruist, Hengelo
M. Lakrooy, Dieren
fam. Huizinga, Nijmegen
fam. Hartman, Den Haag
fam. R. v.d. Brink, A'dam

PENSION DOLLY & EVELINE
Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

Mej. E. v.d. Broeke. Adam 1

fam A. A Boon. A'dam 3

fam. A H. v. Wijngaarden 2

mej. J. Cambier v. Nooten, 1

Mej. Soest, Utrecht 1

Mej. M. de Wit, Zaandam 1

fam. J. Baars, A'dam 2

PENSION DIJKHOFFZ
Stakenbrand, Arnhem 1

mej. Thijsen, Arnhem 1

fam. Oor, Doetinchem 2

fam. Tettelaar, A'dam 3

mevr. Tettcr, A'dam 1

fam. Pietrie, A'dam 2

fam. Woudstra, Leeuwarden 4

Hardland, Haarlem 1

PENSION FAVAUGE
mej. L. Asscher A'dam
fam. J. Hartog, A'dam
fam. Souza, Antwerpen
fam. Lissauer, A'dam
fam. Cohen, Meppel
fam. Flartogh Sr, A'dam
fam. Ptaznik, A'dam
tam. Cohen, A'dam
lam. Kulkcr A'dam
fam. v. Dam, A'dam
mej. Laman, A'dam
fam. Mogendorf, Arnhem
dames Tol, A'dam

GRAND HOTEL

Sondhelm, fam. A'dam 3
fam. Veltman, A'dam 6
fam. Coopman, A'dam 3
fam. Salomon, A'dam 7

Dr. Wolf, Duitschl. 2
Ludwig Soln, Paris 1

HOTEL GROOT BADHUIS

7^3 Fr r ,-^frE-t-KJ-tg^- ,,.

Boenk, A'dam
Boer, W. A'dam
Berg, A. v.d. A'dam
Bruisma, .1. A'dam
Cats, A. A'dam
Chrisman, N. U.S.A.
Heijman, R. D.
Ivens, J. J. Haag
Jansen, M. Schijndel
Kiclstra, C. A'dam
Löwenstein, M. Paris
Mijnlief, M. de, Laren
Moens, J. Bussum
Oppertocht, J. A'dam
Sleebann, fam. A'dam
Slcebarm, D. A'dam
Simate, D. A'dam
Sanders, C. Flaarlem
Wight, L. den Haag
Bergen, .1. v.d. Hilversum
Blumcnthal, D.
Horner, M. A'dam
Horner, M. A'dam
Hornner, L. D.
Jansen, L. den Haag
Micele, H. D.
Rues, E. D.
Zimmer, C. R. Haag

HOTEL GARNI

Mej. Kain, Bussum
mej. Kain, Bussum
Kronenberg, A'dam
fam. Saks, A'dam
Cohen, A'dam
Tent, Nijmegen
Boersma, Wagcnin-jen

HOTEL - PENSION „IDA"
fam. Dekker
fam. Marten
fam. Zantwijk
fam. Korting
fam. Zeehandelaar
fam. AardevverK
fam. Wijnands,
fam. Sachs,
fam. Spaan
Mevr. E. Duizend
dames Hoorweg
Frank
mevr. v.d. Staa

PENSION INTERLAKE
fam. .Tos Vos Haarlem
mej. Kramer, A'dam
mej. Planten, Steenduin
P. Goosen, A'dam

PENSION C. KEUR
Plotske, A'dam
fam. Vogel, den Haag
fam v Dam Vdam
fam. V. Vlaar.i nöcn, A'dam
fam. Burgers, A'dam
P. Klaasse Bos, A'dam
fam. La Bastide, A'dam
fam. ter Horst, Sneek
fam. J. Philipson, Duitschl.

10
5
3

5
3

4
5
5
1

2
1

3

12

10
5
3
1

4
3
2

Leesbibliotheek
„GELRIA"

GERTENBACH'S DRUKKERlt
ACH1ERWEG 1 - TELEF. I35

J

BADGASTEN,
verzendt uw goederen en bagage per

van Bosch & Zoon
SWALUESTRAAT 22 — TELEFOON 422

f ZANDVOORT
i 3 x Daagsche dienst

g Zandvoort — Amsterdam — Bussum — Hilversum.

® Scherp concurreerende prijzen. — Vraagt onze tarieven

Hotel-Pension MARINA

fam. Zweypfenning, Zandv.
tam. J. Welsch, A'dam
mevr. Scholz, A'dam
fam. Oerlemans, Capelle
tam. Weermeyer, A'dam
tam. Z. Ph. v. Gelder, A'dam
tam. Terlingcn, Bussum
mevr. Gcerling, A'dam
mevr. Koostra, A'dam
mevr. Sicgers, Haarlem
tam. de VVitt, A'dam
mej. Ot. de Vries, A'dam
mej. E. Pijnappel, Hilversum
fem. Schoonman, Utrecht
fam. Khum, A'dam

PENSION MARIE.
mej. A. Socster, A'dam
mej. Cl. Meyer, Frankfurt
mej. FL Gongertman, Bussum
mej. F. v.d. Bos, A'dam
W. en J. Grotegoed, A'dam
C. J. Burelaar, Soestdijk
fam. Disco—Hehl, Utrecht

HOTEL L'OCEAN.
G. Koopmes, A'dam
H. A. Preutnitz, A'dam
Hartman—Bekker, R'dam
E. Friedrich, den Haag
E. Sweinsberg de Jong
R. Schmitz, Berlin
D. Oosterbaan, Groningen
K. Dallwein. N. York

'

E. Ringer, N. York
W. Kreisch, den Haag
C. Nafs, Arnhem
R. v. Es, A'dam
Katzenellenbogen, Paris
Borach, A'dam
Dorland, Arnhem
M. Polak, A'dam

PENSION PAULA.
fam. Scholtz, A'dam 2
fam. Olie, A'dam 6
Bosch van Drakenstein, Baarn

4
2
2

Gotschalk, Ffagen
Magen, Antwerpen
Walsum A'dam

PENSION PRETORIA
J. Herman, A'dam 3
M. Moser, A'dam 2
W. Suik, A'dam 1

A. van Dam, A'dam 2

HOTEL ..SEINPOST"
M. Eberherdi, A'dam 1

fam. Bosch, A'dam 4
fam. Sanders, A'dam 3
fam. Nanen, Keulen 2
B. Kirtsner A'dam 1

fam. v. Praag, A'dam 1

Frau Stuner, A'dam 1

mej. Groote, A'dam 1

fam. Wohlfarth, Frankfort 2
Dr. Berger, Heerlen 8
Frau Moelier, Hamburg 1

A. Hirschler, A'dam
'

1

fam. Vollenhoven, Bussum 1

C. M. Anton, Bussum 1

G. A. v.d. Bild, A'dam 2
Th. Burgers, Wcurt 2
fam. Wachterse, Groningen 3
Michaclis, A'dam 1

Th._Dekker, Bentveld 1

mevr. de Blank, A'dam 1

fam. v.d. Ploeg Groningen 3

HOTEL STEIN.
J. Dijk, Groningen . 2
C. Hart, A'dam 4
Mevr. Visser, A'dam 2
Rupan, Amsterdam 2
Dr. v.d. Togt, Utrecht 1

Bramberger, Musselkaneal 5
B. Tcewsen, Berlin 3
mevr. Ruphan, A'dam 1

v.d. FIcyden, A'dam 2

fam. Fleuskens 3

PENSION L. STREEP

fam. de Leeuw 5
Dreeze 3
fam. Boomers 2
fama Kromsicht 5
Bornstcin 1

Snoek 1

De Jong 2

PENSION B. SMIT
W. de Ruiter, A'dam . 1

D. de Ruiter, A'dam 1

mej._.T._Koster, A'dam 1

mej. J. v. Hattem, Utrecht 1_
fem. J. Geveke, Ned. Indië 2
fam. Kranendonk, Schiedam 3

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. Levée, A'dam 4
fam. G. Mijnarends, Heemst. 2
fam. Ir. A. Fransen, A'dam 5
fam. G. van Leeuwen, A'dam 3
fam. Wcsterterpe, Balkbrugge 6
fam. Schlatmann, Dordrecht 8
fam. Wolbert J. Vroom, A'dam 6
fam. de Lange, Zaandam 3
Dreesmann .

mej. Dreesmann
Dr. van Wijk, A'dam
fam. L. R. Muller, Voorthuizen 6

PENSION DE UITKIJK
Mej. H. Boissevain 1

mevr. Gabriël, Aerdenhout 2
fam. Wensink, A'dam 3
fam. v.d. Stam, A'dam 5
mevr. Schut, Hilversum 1

mevr. Simmer, Hilversum 1

Simmer, A'dam 1

mej. Dr. M. Boissevain 1

PENSION VERDOONER.
mej. Akker, A'dam 1

fam. E. Kool, 3
fam. v. Praag 2
fam. Peper 1

M. Baruch, A'dam 1

fam. Gobits, A'darr. 4
mej. Pais, A'dam 1

PENSION „VLAK BIJ ZEE"
H. Herz, Keulen 3
H. Koetser, A'dam 2
C. van Prielen, den Haag 3

F. W. Labouchere, Arnhem 1

A. de Jong v. Lier, A'dam 1

F. de Jong v. Lier, den Haag 1

N. Dors, Utrecht 3
A. Haselhof, A'dam 1

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

Zomer- en Winter-
verblijf.

fam. Bonnet, R'dam
Salomon
fam. Stern, A'dam
Taljeur

Keizer

Spiegel, Deventer
Monarch. Deventer

5

3
2



PENSION WEST-END

mcj. Voorganger, A'darp 1

mej. v. Veen, Ruinerwolde 1

mcj. C. ter Braakc, Gennep 1

H. G. Korctz, Edinburgh 2

PENSION IJSENBOUT.
fam. P. Wal lig, A'dam 2
mej. F. M. Hovert den Haag 1

fam. P. Hermans, A'dam 2

mej. W. de la Chambre, A'dam 1

BADHUIS „ZEEDUIN"
Aantal «asten 65

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
btationsplein — lei. 142

Dagelijks geopend van 9.30-

van 1.30—5 uur.

Zondags van 10.30—12 uur
1.30—3 uur.

-12

Reis- en Passage Bureau
P L DE VRIES

Zandvoort - Strandweg 4
Telefoon 19

Agent: Kon Luchtvaart Mij

A
Alders, fam. E. Zandv.l. 117 3

Alt, T. W. Pakveldstr. 2

Alberts, mevr. A. Metzgerstr. 30
d'Ancona, F. Engelb.str. 27

Angclen, P. K. y.Spcystr. 20

Angelen, Z. v.Speykstr. 20
Alecn M. v., Nicuwstr. 13

Albach, Engelb.str. 27

B
Boekhof, K. M. Bilderdijkstr. 10

Brokhof, Th. Bilderd.str. 10 1

Bartelings, H. Dr. Gerkestr. 44r

Berrevoets, M. Jan Snijerpl. 1 5

Berentson, A. Poststr. 1

Bergman, R. Bilded.str. 10 3

Bolle, Wed. F. Fav. 25 3

Boon, A. Fav. 40 3

Burgers, fam. Zecstr. 9 4
Boekman, E. Stationsplein 29 3

Bruggeman, H. KI. Krocht 2 4

Brouwer, Otto, M. Kinsb.str. 6 4

Bach. E. Barn. 3 3

Bijlcveld, W. Gasth.str. 9 1

Bruijzer, J. de Zeestr. 22 4

Boot, M. Haorl.str. 52 4
Bekkering, J. Fav. 30 3

Berg, J. C. Willemstr. 23 4

Brul, W. v.d. Parallelw. 43 2

Baalman, J . Gr. Kr. 7 4

Bos, J. H. Engelb.str. 40 6

Broek, J. v.d. Pakveldstr. 28 3

Broek, Wed. v.d. J.Steenstr 16 3

Bontel, J. A. v. J.Steenstr. 16 2

Bijleveld, M. Ruitcrstr. 5 5
Baak, A.M. Bred. 90 6

Bietenholst, A. O.Parkstr. 49 6

Ben, G. v.d. Bred. 80 6
Buselaar, E. Zeestr. 5 2

Baruch, J. W.Parkst.r 5 3
Boer, J. de, Bred. 44 3

Braeckel, Dr. L. Bred. 44 3
Brakensiek, N. Haarl.str. 88 1

Berg, P. v.d. Zeestr. 4 2
Bagin, E. Zeestr. 40 2
Bloemhof L. Kostverl. 12 1

Bierman, fam. Zeestr. 71 4
Beeks, Mevr. Fav. 39 1

Baars, Jac. Fav. 39 3

Chambre, W. de la v. Kinsb.str.1
Cohen v.. Praag, fam. eZestr. 22
Czazij, E. Koningstr. 50 1

Cohen v. Delft, T., Bred. 44 2
Cohen, A. Kostverl.str.12 1

Coosen, P. Speykstr. 20 2

D
Duinker, W. Zuiderstr. 10 5
Dahman, mevr. Kerkstr. 13 1

Doner, fam. Speykstr. 12 7
TJörr, J. Kostverl.str. 58 4
TDijk, J. v. Kostverl.str. 58 4
"Dijk, fam. v. Kostverl.str. 33 6
Driel, C. v. Hoogeweg 50 '3

Drukker , Wed. E., Spoorstr. 19 2

Duizend, Mevr. E. Fav. 1

Dubenek, A. Zeestr. 5 1

Dalen, G. v. Princesseweg 15 4
Dorp, J. en A. v. Engelb.str. 27 2

Dors, K. Hoogeweg 50
Dieren, A. v. Gerkestr.
Ditmeijer, J. Bred. 40
Dantworth, M. Fav. 15

24

Elsdingen, P. Hoogeweg 28

Elsendoorn, M. Zeestre 22

Edcns, P. Hoogeweg 50

Erp. .1. en A. v. Bred.str. 44

Fischcr, G, Willemstr. 5

Fennis, J. Noordb. 2
Faasscn, H. v. Hoogeweg 50
Frank, S. Tramstr. 7
Frank, mej. Fav. 25
Fakkel, J. Zeestr. 22
Fcsser, A. Kostverl. 58

Frie, W. Baan 20

Fransman, S. Zeestr. 18

Forchheimer, H. Bred.str. 44
Frank, A. Poststr. 9
Frans Mar, Zecstr. 22
Frank, J. Fav. 1—

3

Gimbel, C. Metzgcrstr. 62

Glazcr, B.. Haarl.str. 24

Groen, S. Engelb.str. 48
Godschalk, Haltestr. 10

Grein, J. Noorderstr. 39
Giocn, P. de Engelb.str. 40a
Groen, S. Parallelweg 35a
Groenewegen, J. Barn. 3

Gastkcmper, lam. Fav. 16

Gort, A. Smitstr. 4

Geestman, J. Speykstr. 20

Grismigt, J. Bred. 38
Grotegoed, J. Zeestr. 5
Groes Zichemeycr, Gr. Kr. 5

H
Hchmans, W. Kinsberg.str. • 1

Hasselaar, A, Engelb.str. 27
Haaft, fam. ter, Fav. 16

Heiblom, fam. Fav. 16

Hottinga, F. Brugstr. 5

Haage, H. Kostverl.st.r. 58
Hoogstraten, P. Zeestr. 43
Happel, fam. Fav. 31
Horman, A. Heerenstr. 3

Florst. W. Hoogeweg 50

Hobbel, Dr. H. Zecstr. 33 4
Hortland. P. Bred.str. 43 1

Hoonakker, fam. Koningstr. 35 6

Hoorweg, dames, Fav. 1—

3

2

Hekkcnberg, W. Zandv.l. 153 5
Hollenga, P. Bilderd.str. 22 4
Haselhof, A. Floogeweg 50 1

Jurrema, fam. Mauritsstr. 6 5
Jongman, A

;
Tramstr. 28 2

Jansen E. Koningstr. 29 5

Jagerman, J. Gerkestr. 15 4
Jutte, fam. Haltestr. 60 5
Jong. T. de v. Speykstr. 20 1

Jansen, Wed. C. Bred. 43 1

Jong, S. de, Bred. 44 3
Jong v. Lier A. de Hoogew. 50 2

K.

Kastclijn, W. Nicuwstr. 6
Klaassen, G. Princessew. 19
Küsling, L. Zecstr. 5
Kulb, L. Barn. 3
Kloots, N. Engelb.str. 27
Kluiver, fam. Fav. 31
Kleijspcr, A. Kostverl.str. 58
Kat, W. Koningstr. 33
Koers, J. Bilderd.str. 2
Korsdorp, tam. Metzgestr. 82
Köbbcn, Leo, Zeestr. 43
Kok, C. F. Zeestr. 43
Keur, A._Mctzgerstr. 39

Koehorst, L. Zandv.l. 34
Kok, L. Speykstr. la

Kude, P. Speystr. 29
Kuweel, S. Speykstr. 20
Kramer, .1. Bred. 44
Kreycnborg, B. Bred. 187

Koster, Metzgcrstr. 64
Kctellapper, mevr. Bred. 44
Koster, A. Swalucstr. 15

Kroon, J. Kostverl.str. 50
Kruysveld, T. W. Parkstr. 9
Klaversteyn, H. Schoolstr. 6

Lötler. G. Lennepstr. 25 6
Luyken, C. Fav. 30 2
Langcring, tam. Fav. 16 3
Lcuring, M. Swalucstr. 3 2

Lohcnberg, J. Smitstr. 4 2
Leeuwen, Fam. 1 leemskerkstr. 10
Labouchcrc, F. Hoogeweg 50 1

Leeuw, A. de Catcstr. 14 5
Lastman, .1 .v.Speykstr. 20 1

Licshoorn, H. Zecstr. 22 2
Leuven, fam. Tramstr. 9 3
Leeuw, H. de. Bilderd.str. 2 6

Langevcld, C. Haarl.str. 23 5
Loggen, LI. Kanaalstr. 7 6

M
Maijer, R. Barn. 3
Millenaar, A, Zandvdaan 56
Max, A. Zecstr 22
Micskcn, K. v. Zeestr. 22
Mul, dames. Kostverl.str. 2

Miljon, P. Spoorstr. 28
Maas, J. v.d. Zuiderstr. 4
Meijnders, .1. Jan Stccnstr. la
Monnikendam, fam. Kostverl.
Magazijn, M. Gr. Kr. 5

Majoor, K., v.Spevkstraat 20

Mojet, R. Zeestr. 2_2

Meycr, C. Zeestr. d z z

Millet de St. Aubin, K. Bred.
Mulder, F. Stationsstr. 18a
Maurder, A. Zecstr. 5
Meurs, T. v. Bilderd.str. 22
Meyer, Wed. G. B. Fav. 39

N
Neve, J. Metzgerstr. 112
Nieuwenhuizen, .1. Metzgerstr.
Neter, Wed. J. Speykstr.' 16a
Nijdam, Ff. Hoogeweg 50
Ncbig, FI. Zeestr. 50
Nijland, M. Metzgerstr. 39

Nieweg. A. Kostverl.str. 12

Ncuberger, M. Zeestr. 22
Noord, T. v. Zandv.l. 60
Naninga, FI. Engelb.str. 3

O
Otter, J. Bred. 33

Oor, C. Bred. 43

Poorten, J. Kinsbergenstr. 1

Putten, J. C. Metzgerstr. 62
Pelser, fam. Bred. 11
Polman, H. Heerenstr. 3

J. Brugstr. 34Peereboom
Pietersen, fam. Engelb.str. 16

Pinheiro, M. Haltestr. 26
Pas, C. Fav. 15
Piket, N. Smitstr. 5a
Philips, L. Nieuwstr. 13

R
Rooke, C. T. Kostverl.str. 48
Renscnbrink, J. J. Snijerpl. 9
Roodenburg, H. Zeestr. 28

Reiinga, Speykstr. 20 8

Royen, H. v. Floogeweg 38 5
Rindeler, R. Kerkpad 5 1

Ruiter, W. de Metzgerstr. 64 2

Rozenkrantz, M. Dr.Gerkestr.15r
Ruys, A. Helmerstr. 8 3

INDQ
lO 15 20 eb
in nieuwe verpakking

* Overal verKnjgoaar <

Stodcl, J. Fav. 4 7

Schmitt, mei. T. L. Bred. 24 1

Sont, lam. Zecstr. 71 4
Sandbcrgcn, II. Smcdestr. 21 4
Slijter, C. Zecstr. 43 3
Stroom, fam. v.d Bred. 44 2

Sternfelcl, I. Engelb.str. 21 3

Schelvis, Stationstr. 20 4

Schreier, L. Zeestr. 1 1

Stam, II. Hoogeweg 23 9

Spits, mej. S. Kostverl.str. 12 1

Stad, B. v.d. Fav. 1—2 1

Spanicr, Dr. A. Gerkestr. Lia 1

Stroink, K. Spevkstr. -20 2

Schunij. . Spevkstr. 20 1

Saugget, A. Spevkstr. 17a 6
Schaap, H. W.Parkstr. 20 6
Schule, O Brugstr. 11 5
Schakel. .1. Haarl. 8 1

Stangcrbcrgcn, C. Smitstr. 5a 1

Simon, J. Zecstr. 55 7
Schrijver. L. Zecstr. 55 1

Toorenburgh,
T

fam. Kruisweg 2 5
Tcdson, fam. Ostadcstr. 2

Tak, fam. ecstr. 61

Tettelaar, C. Bred. 43
Timmerman, FI. Gr. Krocht 5

Udo, P.

U
J. Zecstr. 1 1

Uijtcnhaak, .1. J.Steenstr. 11 8

V
Vcendaal, F. Zecstr. 1 1

Vries, J. de, Gr. Kr. 27 8

Voorwalt, H . en J. Trompstr. 15

Visser, M. Marisstr. 11 5

Vos, Jac. v.Speykstr. 20 2

Vries, H. de. Speystr. 20 1

Vries, A. de, Engelb.str. 19 1

Vries, D. de, Bred. 38 1

Vries, J. de, H. de Grootstr. 15 4
3
2
3

Visser, FI. Stationsstr. 18a
Veen, FI. v.d. Fav. 15
Vente, fam. eestr. 71

W
Winter, L. de Barn. 3

Weers, J. Zeestr. 12 1

Wettering, K. en L. Zeestr. 18 2
Willebrands, A. Pakveldstr. 28 7
Weidvoedt, H. Bred. 43 3
Willems, H. Metzgerstr. 62 2
Wollmann, E. Bred. 44 1

Waterfoort, G. Zandv.l. 171 6

Zandel, A. Haarl.str. 94 5
Zajde, Kostverl.str. 23 4
Zutphcn, J. v. Stationsstr. 18a 1

Zoolingen, J. Fav. 15 o

SPREEKUREN
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorcnstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Tel el. 122
Spreekuur: 8.30—9 30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. R1EMENS, Arts
Kostvcrlorcnstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

C. J. TICFIELAAR, Arts Zeestr.
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.

Zaterdags 2—5 en volgens atspr.

Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Van 1—15 Sept. gesloten.

NED. VER. t. b. v. DIEREN
Dierenkliniek

Dr. J. JONGKIND
Kostvcrlstr. iia - Telefoon 16
Spreekuren: Maandag 12— 1 uur;
Woensdag 7—8; Zaterdag 4—5.

DIERENARTS L. J. KAS,
Lcidschcv. 76 Flaarlem Tcl.12111
Spreekuur te Zandvoort: Haar-
lemmerstraat 31 Dinsdags, Don-
derdags en Zaterdags 12— 12.30.

Tel. 487, „Dierenhulp".

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
8—9 uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 0.30—7.30.

MONOPOLE Stationspi. - Zandvoort

De Dancing bij Uitnemendheid
HULPCOMITE ZANDVOORT VOOR DUITSCHE

JOODSCHE VLUCHTELINGEN.
Op Woensdagavond 29 dezer zal in Monopole de

trekking van de door bovengenoemd Comité georga-
niseerde verloting, met hare in verschillende winkels
ten toon gestelde fraaie prijzen plaats hebben.
Ook bij deze gelegenheid heeft het Comité ge-

meend geen enkele poging te moeten ontzien, om de
finantieele resultaten van de ook dit jaar alhier weder
met succes gevoerde actie voor zijne Duitsche geloofs
genooten, zoo hoog mogelijk op te voeren.
Wederom is het Comité er in geslaagd, de hand te

leggen op eenige der beste Hollandsche artisten, die
met het artistiek gezelschap door de Directie van Mo-
nopole voor dien avond afgestaan en de door Directie
van Tuschinski weder zoo welwillend beschikbaar ge-

stelde voordrachtskunstenaars zullen samenwerken,
om deze avond tot één der besten van dit seizoen te
maken.
Waar bovendien de entreeprijs slechts ƒ 0.25 be-

draagt, is de verwachting zeker niet al te gewaagd,

ZEESTRAAT 15
TE HUUR:
ONGEIVJEUS. £N
BENEDEN- EN

MAKELAAR
W. PAAP

TELEFOON 465

GEMEUB. VILLA'S
BOVENHUIZEN

Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond

Hypotheke aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën
aebied. Inlichtingen kosteloos.

op elk

dat de groote zaal van Monopole te klein zal zijn, om
al de belangstellenden, die behalve momenten van
spanning, welke een trekking ecner verloting nu een-
maal meebrengt, ook gaarne eenige uren van dans- en
kunstgenot willen doorleven, te bevatten.
Men yerzuime dus niet deze laatstcn avond in het

seizoen te bezoeken.

WEGENBELASTING IN HET VERKEER
NEDERLAND—BELGIË.

De B.B.N., Bond van Bedrijtsautohoudcrs m Xcdei-
land, vestigt er de aandacht op, dat in zijn bericht
van enkele dagen terug over bovenstaand onderwerp
een kleine onjuistheid is geslopen, daar waar gespro-
ken wordt over de jaarlijkschc wegenbelasting, welke
op / 120.— zou zijn bepaald.
De bedoeling was slechts, met een voorbeeld aan te

geven, hoc de belasting voor buitcnlandsche motor-
rijtuigen bij een verblijf van dagen wordt berekend.
De vaststelling van de jaarbelasting geschiedt niet

anders dan naar de grondslagen, aangegc\en in Art. i

der We»enbelastmgwct.

I

BADGASTEN!! Voor Uw f

ALLEEN: MODEL FIJN STRIJKINRICHTING „DE LELIE" - Haltestraat 58 - Zandvoort



nko Tëf]K24
Dorp £ 0*25 Haarlem f 0*90 Amsterdam f 2,90 Voorkomen £ 0*05

MONOPOLE MENU.
Schreven wc verleden week reeds over de twee

groote revueavonden, die Vrijdag en Zaterdagavond

in Monoplc worden gegeven, twee bijzonderheden,

die de deur dicht doen moeten we nog vermelden.

Zal de Vrijdagavond besloten worden door een

bal, de Zaterdagavond — dus deze avond — heeft

iets heel bijzonder extra's.

Vaak heeft een menu een verrassing. Het Monopole
menu heeft altijd een verrassing en de verrassing van

deze avond, de groote verrassing, die de deur dicht

doet is, dat het avondfeest van heden een artisten-

tcest wordt.
Het wordt een avond, waarbij alle artisten hunne

medewerking verleenen.
Zoo'n avond en dat in Monopole, dat moet een

knalavond worden die niet gemist mag, neen kan wor-

den in het slotbedrijf van het seizoen 1934.

En na gisteravond spreekt de reclame van: Doe de

"deur dicht genoeg voor zich zelf.

Daarbij hebben we de groote en gewaardeerde hulp

van het publiek, dat gisteravond deze revue in Mo-
nopole bezocht.
1 Dat de Monopole schotels naar meer smaken en

veel begeerd worden, dat kan ook blijken uit het

Nachtfeest, dat a.s. Donderdag op het programma
staat.

, T, , J ü
Het is een herhaling van de Fransche avond, üen

herhaling, die aantoont, hoe ook de Hollandsche geest

zich met het fijne, beschaafde en toch pikante en

..•wufte Fransche durft meten.
Wel ja, de Hollandsche zwaartillendheid en de

Hollandsche stugheid heeft ook nog we] een andere

ondergrond. We kunnen heusch wel anders zijn dan

gewoonlijk.
.

Maar een eisch is, (een eerste -eisch: Het 'gerecht

moet voorgediend worden op Monopole Schotels.

Dat wordt ook weer een avond die meetelt.

Tot slot mogen we niet vergeten: Koninginnedag.

We waren wat haastig en vroegen er de heer Kiefer

reeds naar.
Nog waren alle voorbereidingen niet getroffen.

Nu, als de heer Kiefer dat zegt, dan kan men er op
rekenen, dat het een slotavond van het seizoen wordt
die klinkt als een klok.

Als de heer Kiefer zoo zijn organisatorische woor-

den Iaat klinken, dan weten we, dat er in de Mono-
pole keuken heel wat potjes te vuur staan.

Het wordt een Monopole menu, om van tesmullen.
(Adv.)

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-

komende Schilderwerken.
£^T" Scherp concurreerende prijzen. 4béI

NACHTFEEST IN MONOPOLE.
Het was heel goed en zaakkundig juist gezien van

den heer Kiefer, om na de vijftiende een nachtfeest te

organiseeren in Monopole.
Want dadelijk moest het deze avond treffen, dat

zooveel nieuwe gasten zich in Monopole vereemgd

hadden.
_ , , L .

Vooraf hadden we reeds de beste verwachting van

deze avond, omdat van verschillende zijden reeds ge-

vraagd was.
Natuurlijk, onze gasten komen ook voor hun ont-

spanning en dan is even natuurlijk, dat Monopole hun
centrum wordt.
Nieuwe gasten brengt nieuwe kennis en nieuwe

vreugde. Was het wonder, dat de Monopolezaal een

aanblik gaf, als in de hoogtijdagen van een vol sei-

zoen? ,.

De heer Kiefer, de alom tegenwoordige, de groote

stuwkracht van Monopole, hij weet zoo juist altijd

het goede moment te kiezen.

Daarvan getuigde weer deze avond.

We moeten daaraan echter ook dadelijk een woord
van lof toevoegen voor den heer Stol, die de lang niet

gemakkelijke taak heeft, de goede stemming bij het

stemmingsvolle publiek op peil te houden.
Maar deze feestavond was ook een feestavond voor

den heer Stol, die onvermoeibaar zich van zijn beste

zijde toonde.
En dan mogen we Max van Kleef and his Silver Stars

niet vergeten, want ook aan het orkest worden op
zoo'n avond, dat het publiek de leiding heeft zware
eischen gesteld. •

Maar waar alles vlot en vlug van stapel liep, waar
het programma van de naamloozen een leuke afwis-

seling bracht, waar de Monopole stemming op be-

stendig stond, daar is deze feestavond als de, vooraf-

gaande een echte feestavond geworden.
De jury, gevormd door de heeren Hendriks, Rou-

kens en Weber had geen gemakkelijke taak in de ver-

scheidenheid een keuze te doen.
Maar het applaus dat volgde op de jury uitspraak,

zooals die door den heer Hendriks werd medegedeeld
bewees wel, dat het publiek het oordeel van de jury
onderstreepte.
De heer Kiefer had voor de verschillende wedstrij-

den weer een aantal fraaie prijzen beschikbaar gesteld
en met een passend woord werden de prijzen aan de
gelukkigen uitgereikt.

Naast de artistieke nummers was vooral het pontje
varen er een, dat de feestvreugde versterkte.
Nog enkele feestavonden restten ons nog dit sei-

zoen in Monopole.
Is het niet overbodig, om de raad te geven, zulke

avonden niet te verzuimen

##.##, Huiseigenaren
Iets te VERTIMMEREN, WITTEN,
BEHANGEN, METSELEN etc. eet.

Uw adres is

l. W. RUPPREGHT - Heemskeikstr. 5
Specialist op gebied van ALLE huisonderhoud

Onderhoud van Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

i P. Schaap
ÜJ Prinsenhofstr. 11 - Tel. 439
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AUGUSTUS!!
RECLAME-MAAND

Pracht Costuum, naar maat ƒ 45.00

Mantels en Mantelcostuums, vanaf . . . . ƒ 30.00

Flanellen costuums, prima ƒ 17.00

Flanellen Broeken ƒ 6.00—6.50
Polo Hemden — Prima wollen badpakken

Wollen Sokjes, vanaf ƒ 0.55

Sportdassen . . . . ƒ 0.35
Plusfour, vanaf ƒ 5.00

Vraagt eens stalen.

DAMES EN HEEREN,
LAAT U BIJ ONS UW

Kleediüg Chemisch Reinigen en Oppersen
Zijden Japonnen ƒ 1.90 Costuum . . ƒ 2.50

Zijden Blouses . „ 0.60 Colbert . . . „ 1.25

Mantels . . . „ 2.00 Pantalons . . „ 0.75

Pullovers . . „ 1.00 Hoeden . . . „ 1.00

Bontmantels . „ 6.50 enz. enz.

Dezelfde dag gereed.

DAMES- EN HEERENKLEERMAKER

J. A. F. ZORN
tevens Reparatie- en Oppersinrichting

KERKPLEIN 8 TELEFOON 306
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FEIJE'S BOOTTOCHTEN
naar MARKEN

Dinsdags en Donderdags vertrek Koudenhorn
v.m. 8.30 uur. 1ste klas ƒ 2.25, 2e klas ƒ 1.75.

Kinderen beneden 10 jaar half geld.

naar het KAGERMEER
Zondag, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Ver-
trek weekdagen Koudenhorn n.m. 1.30 uur.

Vertrek Zondagen 2 uur Z.B. Spaarne bij

„Haarl. Dagblad".
lste klas ƒ 1.25, 2e klas ƒ 1.00. Kinderen bene-
den 10 jaar half geld.

EXTRA DIENSTEN GEDURENDE DE KAAG-
WEEK. Rechten voorbehouden.

Maakt Uw gezelschapstochten per

SA LOIMBO OT
Wij hebben tegen speciaal tarief booten beschik-
baar van 10 tot 300 personen.

Inlichtingen en kaarten te verkrijgen:

RAVELINGSTEEG 13 en aan de boot. Tel. 11292

E. Koning Swaluëstraat 1

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

TENTOONSTELLING TEEKENINGEN VAN JO
SPIER EN ALBERT TUNKE KüPPER

IN HET BUITENVERBLIJF.
Wij brengen nog eens onder de aandacht van inwo-

ners en logé's de tentoonstelling van tcekeningen van
Algert Tunke Küpper en Jo Spier, die volgende week
voor het laatst gehouden wordt ter gelegenheid van
de ingebruikneming van het complex zomerhuisjes
van de stichting „Het Buitenverblijf' achter de Bre-
derodestraat bij „De Uitkijk". Deze tentoonstelling
werd eind Juli geopend en zal tot einde Augustus
voortduren.
De gelden, die de tentoonstelling opbrengt worden

afgestaan aan het Plaatselijk Crisis Comité, terwijl 20
procent van den verkoopprijs der teekeningen even-
eens dit doel ten goede komt.
De tentoonstelling is zonder twijfel een bezoek dub-

bel en dwars waard.
Wij raden een ieder dan ook aan, hiervan nog te profi-
teeren.

VEILING.
Woensdag 5 Sept. nam. 2 uur zal in Hotel Zomer-

lust, Kosterstraat ten overstaan van Notaris Mr. J. J-
A. de la Hayze te Heemstede publiek worden ver-
kocht: twee woonhuizen met Schuurtjes en erven aan
de Helmerstraat nos. 24 en 26 alhier.

PRIESTERFEEST.
Onder veel belangstelling heeft de Weleerwaarde

Heer Pastoor Wijnker zijn dertigjarig priester jubi-
leum herdacht.

De groote belangstelling behoeft geen verwonde-
ring te geven, daar Pastoor Wijnker zich in verschil-
lende omstandigheden heeft doen kennen als eert
niensch, met een edel hart.

In de morgendienst werd door den jubilaris een
plechtige Hoogmis opgedragen, bijgestaan door de pa-
ters D. van Diepen en A. van Diepen en beiden neefs
van Pastoor Wijnker.
De binnenkomst in het kerkgebouw van den jubï-

leerenden priester was een indrukwekkend moment
begeleid als hij werd door een zestiental misdienaars.
Het priesterkoor was voor deze jubileumsdag een-

voudig maar mooi versierd.
In de avonddienst werd een plechtig lof gecele-

breerd.
Het heeft den jubilaris, die deze feestdag in de fa-

miliekring heeft doorgebracht, niet aan Zandvoort-
sche belangstelling ontbroken.
Van verschillende zijden bereikten hem de bewijgen

van achting. Ieder, die Pastoor Wijnker wat van meer
nabij kent, zal niet anders kunnen, dan zich daarover
Iverheugen.

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — .AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT
Vereeniging tot bevordering der Gezondheid in" de

Grafische Vakken in Nederland Afd. Haarlem.
Collectedag op Woensdag 29 Augustus.

Op Woensdag 29 Augustus a.s. hoopt de afdeeling
Haarlem en Omstreken der Vereeniging tot Bevorde-
ring der Gezondheid in de Grafische Vakken in Ne-
derland te Zandvoort een Collecte te houden, waar-
voor onder dankzegging aan het College van B. en W.
vergunning is verkregen.
Bovengenoemde vereeniging verpleegd mannen, vrou-
wen en kinderen in een sanatorium en Herstellings-
oord. Zij verstrekt versterkende middelen aan zieke
en zwakke vrouwen en mannen op doktersadvies.
De Vereeniging geniet geen subsidie en moet geheel

van eigen middelen in stand worden gehouden. De
groote werkloosheid als gevolg van de heerschende
slechte tijdsomstandigheden is oorzaak dat boven-
staande Vereeniging zich in zeer moeilijke en finan-
cieele zorgen verkeerd, reden waarom zij de Collecte in
de welwillende offervaardigheid der Zandvoortsche in-
gezetenen aanbevelen.
Dames die bereid zijn op Woensdag 29 Augustus hun

medewerking te verleenen, kunnen zich daarvoor op-
geven bij den heer J. Egehnan, Koninginneweg 26 te
Zandvoort.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR HAARLEM EN OMSTREKEN

De wet tot wijziging van de winkelsluitingswet afge-
kondigd in het Statasblad van 27 Juli j.l. geeft onze
Kamer aanleiding Uw college in het bijzonder te wij-
zen op de gelegenheid, welke thans voor een vijftal
groepen van winkels wordt geboden om de bestaande
verkoopgelegenheid op Zondag eenigszïns te ver-
ruimen of waarbij een dergelijke verkoopgelegenheid
in het leven kan worden geroepen. Deze nieuwe rege-
ling zal echter slechts dan toepassing kunnen vinden,
indien en voor zoover de Gemeenteraad heeft ver-
klaard van oordeel te zijn, dat de tegenwoordige bui-
tengewone omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Belanghebbenden uit het betrokken bedrijf zullen ter-
zake hun advies moeten uitbrengen.
Onze Kamer acht deze materie voor belanghebben-

den van groot belang en zou het in hooge mate op prijs
stellen, indien een en ander voor Uw college aanleiding
zou kunnen zijn, om, binnen den daarvoor gestelden
termijn, den Gemeenteraad in de gelegenheid te stellen
aan de hand van de volgens Uw meening daarvoor in
aanmerking komende adviezen, uitspraak te doen.

ET VISCH
VISCHHAL

T. MOLENAAR
HALTESTRAAT 51

VOOR BETERE SOORT
VlSCH BELT MEN OP
WORDT

3-5-3
OOK GEBAKKEN
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VIERÜE 'ZEEMIJL WEDSTRIJD.

De heer Van Deurzen trekt elk jaar de groote belang-

stelling van spöfctlievend Nederland naar het Noorder
Bad.

Niet dat sportmenschen anders geen belangstelling

voor het Notfrdcrbad hebben. Zoo bedoelen wc het

niet.

Trouwens de sportwereld en vooral de sportmen-
schen, die zich vooral in het water in hun clement voe-
len, zij v/eten wel, dat de heer Van Deurzen moeiten
noch kos'teri ontziet, om het Noorder Bad de eere naam
van sportcentrum te doen behouden.
Wat dóör de practijk gebleken is noodzakelijk te aijn

als verbetering is aangebracht, om het Noordcr Bad
de voorrang te doen behouden, die het had.
Water 'te Zandvoort, maar vooral waar te Haarlem ten

omgeving de zwemsport zich in een groote toewijdende
belangstelling mag verheugen, daar is het niet te 'ver-

wonderen, dat het Noorder Bad het centrum -woöT de
zwemsters en zwemmers aan onze kust, werd.
Maar de extra aandacht heeft de heer Van Deurzen

toch met een slag op het Noorder Bad gevestigd door
de Zeemijlwcdstrijd.
Dat was bij de eerste maal een ontroering m de sport-
wereld. Een gebeurtenis, die al is ze nu voor de vierde
maal herhaald, nog niets van de belangstelling, nog niets

vaii het enthousiasme heeft ingeboet.
Al ziet men dan ook onverwacht bijna overal in het

land, zelfs in heel kleine heidorpjes het 'bordje: Naar
het zwembad; zoo'n zeemijlwedstrijd is tocih iets, dat
zeer ver buiten het alledaagschc gaat.

En daarom staat en de zeemijlwcdstrijd cn'höt Noor-
derbad en Zandvoort dan ook vooraan bij de zwem-
menschen.

Zelfs een internationale belangstelling, al leed die uit
het buitenland dit jaar veel door de belangrijke feiten,

ïdie toevallig — de Zandvoortsche wedstrijd is door het
"weer uitgesteld moeten worden — met de Zecmijlwed-
Strijd samenviel.
Er was en in Noorderbad en op het strand en langs

de Boulevard zooals altijd een groote belangstelling,
'die zich concentreerde op de tribune van het Noorder
Bad.

In totaal waren er een vijftigtal deelneemsters en
deelnemers, verdeeld over vier groepen.
Ook deelneemsters. Want een achttal 'dames durfden

zich in het groote element even goed 'thuis gevoelen
als de mannelijke.
Voorz.-kamprechter was de heer X H. van Teeseling,

algemeene wedstrijdleider de heer Th. Hölsken, waar-
tHoor de algemeene leiding in handen -was van de Zwem-
club Haarlem.

In afwijking van andere jaren -werd de '-baan met een
keerpunt gezwommen. Het keerpunt was voor Grand
"Hotel.

Het interessante van het Noorderbad won er door,
idat start en finish nu daar waren.
Er werd, gezwommen in vier klassen m.'l. 'Dames Vrije

slag, Heeren Veteranen, Heeren Schoolslag en Heeren
Vrije slag.

Het weer was ook nu niet zoo bijzonder gunstig. Wel
verbeterde het later- even, maar toch heeft dit invloed
gehad op de belangstelling. Ook stond de zee wat ru-
moerig, waardoor aan het zwemmen zware reischen wer-
den gesteld.
Mochten de internationals al op het programma ont-

breken, daar waren anderen, door wier vïrmige kamp
deze vierde zeemijlwedstrijd niet minder 'belangwek-
kend werd.

Dadelijk werd een flinke spurt ingezet, zoodat al
spoedig afteekening in de groepen kwam. 'Bijzondere
verrassingen bleven niet uit en daarom was er van be-
ghvtot eind spanning. Deze wTerd verhoogd, doordat ve-
len 'hun voorsprong, op de heen reis behaald, op de te-
rugreis weer verloren.
De uitslagen waren:
Dames Vrij slag: 1. J. de Groot, Utrechtsche "Zwem-

club, "37 min. 53 sec.; 2. D. Hüsken, Amsterdamsche Da-
mes Zwemclub, 41 min. 32 sec; 3. H. Haase, Zignea,
45 min. 13 sec.
Heeren Veteranen: 1. T. M. van Dommelen, Sport-

Vereeniging Hillegersberg 41 min. 53 sec; 2. E. Varady,
Amsterdamsche Zwemclub 1870, 46 min. 23 sec; 3. J. F,
van Luiateren, Rotterdamsche Zwemclub, 46 min. 33 sec
Heeren Schoolslag: 1. G. Captein, Haarlem, 40 min.

34 sec; 2. L. Barzelay, Amsterdamsche Zwemclub, 40
min. 34 sec; 3. J. v.d. Mije, Haarlem, 42 min. 12 sec;
Heeren Vrije slag: 1. Jan van Hemsbergen, Haarlem,

32 min. 8 sec; 2. T. C. Drijver, Haarlemsche Zwem- en
Poloclub. 32 min. 9 sec; 3. K. Zeegers, Amsterdamsefae
Zwemclub 1820, 33 min. 51 sec.

Het kardinale punt*
De jongeman stond midden in de kamer en friemelde

nerveus aan zijn das, terwijl hij angstige blikken wierp
Kaar den rug van zijn vader, die, met zijn handen ineen
achter zich, zonder ee» woord te spreken, voortdurend
uit het venster staarde, . .

.

De jonge man kuchte eens, toen hij bijna een minuut
lang, zonder zich te bewegen, naar zijn vader had staan
kijken. Doch deze volhardde in zijn positie en deed
alsof hij zijn zoon niet had opgemerkt. Eindelijk, toen
hij de drukkende stilte niet langer vermocht te dragen,
kuchte de jonge man opnieuw en sprak bedeesd, als
vroeg hij tegelijk verontschuldiging, omdat hij zich ver-
stoutte iets te zeggen:
„U heeft mij laten roepen, vader?"
De oude man draaide zich om en keek zijn zoon aan.
„Ja," sprak hij toen langzaam. „Ik heb je laten roep-

pen!"
Daarna werd het weer stil in het vertrek en de jonge

man bestudeerde nu ijverig zijn vingernagels.
„Iemand van de buren," begon na een poosje de va-

der, „iemands, wiens goede trouw bij mij boven alle

verdenking verheven is, vertelde mij vandaag, dat hij

je eergisteravond gezien heeft met een stuk of zes van
je vrienden. Jullie verkeerden in een buitengewoon op-
gewekte stemming en waren, naar hij me zei, niet be-
paald brandschoon "

De jonge man kleurde en bestudeerde met groot
doorzettingsvermogen het patroon van het vloerkleed.
„Het schijnt," ging de oude heer verder, „dat jij en

je vrienden des avonds Iaat nog in een auto door de
stad hebben gereden terwijl jullie gekleurde mutsen
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Speciale Aanbieding
Valencia Pinda's, per pond 25 et

Chalet Kaasjes, per doosje 327? et

Jam, per pot vanaf 25 et

Goudsche Kaas, per pond vanaf . 29—35—49 et

Pruimen, per pond 29 et

Abrikozen, per pond 58 et

Tutti Frutti, per pond 45 et

Gedroogde appelen, per pond . . . . 32 'Zn et

LJ* Knotter - Haltestraat 36

Uit het weinig verschil in tijd blijkt wel, hoc weinig

de zwemmers elkaar hebben toegegeven. De jury had
lang geen gemakkelijke taak.

Des avonds had de prijsuitreiking plaats.

Natuurlijk. Wat zou het Noorder Bad zijn op zoo'n

dag. als ook des avonds zich niet de sportwereld, ver-

sterkt door belangstellenden, zich daar vercenigden.

Bovendien had de heer Van Deurzen, geleid door
deskundige hulp, door een extra leest versiering ge-

zorgd, dat de goede stemming voor het avondfeest bij

voorbaat werd gewekt.
De heer Visser, voorzitter van Haarlem, die deze

avond presideerde, bracht in zijn openingswoord hulde
aan de Z.R.B.

Natuurlijk waren onze jongens trouw op hun post ge-

weest. De medewerking van de Zandvoortsche Red-
dingsbrigade is een belangrijke factor geweest, om deze
wedstrijd met zoo'n succes te doen slagen.

Ook andere sportmenschen uit de zwcmwereld werd
in het openingswoord dank en lot niet onthouden.
De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Van

Alphen. Haarlem kwam weer in be/.it van de Noordcr
Bad Wissclbeker. De stand is Haarlem 20 punten; Am-
sterdamsche Zwemclub 19 punten; Dolfijn 11 punten;
Mevr. Triebcis—Koen, die natuurlijk niet mocht ont-
breken, sprak een krachtig en opwekkend woord, dat
geheel de zwemsport propageerde.
Daarna een bloemenhulde aan de gastvrouw en een

slotwoord van den heer Van Deurzen.
Dat was echter het slot van de avond niet. Want een

Noorder Bad avondfeest is een feest met een staart.

Behoeven wc nog verder ons verslag uit te brengen?
liet was een avond, de zeldzaamste uit de zeldzame

en een topavond voor Noordcr Bad.

VEREENIGING „WILLEN IS KUNNEN":
Wij maken bekend, dat de trekking der loten zal

plaats vinden op Donderdag 30 Augustus om 3 uur in"

gebouw Monopolc.

Huismoeders doet Uw vooidee
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Duinbonken . .
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. 6 et 60 et 135 et

. 7 et 70 et 155 et
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droegen en groote neuzen hadden opgezet. Je vrienden
hadden ieder een bloempot bij zich, en jij hield een
vogel in een kooi buiten de auto. En toen onze. . eh. .

buurman om over half één naar huis ging — hij had
een vriend naar den trein gebracht — zag hij jullie op
den Stationsweg. Jullie dansten toen met je allen hand
in hand om een agent en zongen een wiegeliedje. ..."

De vader van den jongen man hield op.-

De zoon keek nog steeds met gebogen hoofd naar
het vloerkleed.

„Is dat allemaal waar?" vroeg toen de oude man
ernstig.

„Eh.... eh, ja, vader," mompelde de jongeling en
kleurde heftig.
Zonder een woord meer te zeggen, keerde de oude

man zich weer om en staarde evenals daarstraks na-
denkend door het venster. . .

.

„Het. .
.". het spijt me heusch, vader," stamelde de

zoon. „Maar u mag er niet boos om zijn. ... Ik heb me
dwaas aangesteld, vader, ik weet het. . . . doch op mijn
woord van eer — ik heb er spijt van "

Er kwam geen antwoord uit de richting van het ven-
ster.

Ik kan niets tot mijn verontschuldiging aanvoeren,
vader," stamelde de jonge man opnieuw, en zijn stem
klonk bijna wanhopig nu. „Behalve dan, dat het een
soort van ja, boe zal ik het zeggen een soort

van bijzonder geval was. Een van mijn vrienden was
namelijk door zijn examen gekomen. Hij had een di-

neetje gegeven en nog een fuifje na. Ik ben bang, dat

we het een beetje overdreven hebben en.... en...."
De jongeling zweeg en keek met een smeekenden blik

in zijn oogen naar den rug van zijn vader. Deze zweeg
en bewoog zich nog steeds niet. Het was duidelijk, dat

er op dit oogenblik veel in hem omging. . .

.

„Toe, vader," pleitte de zoon, „het spijt me werkelijk
heel erg. Ik wou, dat het niet gebeurd was. Nooit, nooit
zal ik het meer doen. Ik begrijp, dat het voor u niet
prettig was, toen. ... eh. . . . onze buurman het u ver-
telde, doch ik geef u mijn woord van eer, dat ik me
voortaan niet meer zoo zal aanstellen."
Nog steeds kwam er uit de richting van het ven-

ster geen antwoord. De jonge man haalde zijn schou-
ders op en verviel nu ook in een moedeloos stilzwijgen.
Dit duurde zeker een paar minuten. Toen keerde de
oude man zich langzaam om en sprak kalm:
„Het is goed, jongen. Wc zullen er niet meer over

spreken. Zoo héél erg vind ik het trouwens niet. Ik sta
op het standpunt, dat men van de jeugd wel iets door
de vingers mag zien. ..." Hij hield even op. „Maar je
moeder," vervolgde hij toen, „je moeder weet nergens
van. Voor haar heb ik je.... escapade verzwegen. Ik
hoop, dat ze het niet te hooren krijgt. Je begrijpt, dat
ze er veel van zou hebben, indien ze het wist. Ik heb
dan ook aan onzen. . . . buurman gevraagd, er niet ver-
der over te willen spreken. Vooral niet tegen zijn vrouw.
Anders zou je moeder het tóch te weten komen!"
De jongeling wierp een dankbaren blik naar zijn va-

der.

„Dank u wel, vader," sprak hij toen en ging naar de
deur.
„Maar. . . . eh. . . . voor je weggaat, jongen," zei toen

de oude man, zijn bril afnemend en met heel veel zorg
de glazen schoonwrijvend met zijn wit zijden doek, „eh
. . . .vertel me eens, voor je weggaat. . . . hoe heb je het
klaar gespeeld, om thuis te komen, zonder dat je moe-
der wakker werd?"



Dankbetuiging

Hiermede betuigen wij on-

zen hartelijken dank voor
de liefdevolle verzorging

van mijn kinderen tijdens

de ziekte van mijn vrouw
aan mej. E. VAN THIJN,
Dir. Kinderpension „Corri",

Kostverlorenstr. 103 Zand-
voort. Dit adres is zeer aan
te bevelen.

De lieer en Mevrouw
MARTHORST,

lstc Hclmerstr. 168, A'dam.

De Heer en Mevrouw
H. WIJSMAN-SLIGTING
geven hierbij kennis van de
geboorte van een Zoon
Deli Tocwa E sta t

e

Deli My Medan S.O.K.
IQ Augustus 1934

BÖÉKÏÏIDÏÏDÏNG
Waarom U te vermoeien

na drukke werkzaamhe-
den met Administratie.

Laat Uw boeken tegen

zeer billijk tarief bijhou-

den, Br. ond. no. 101 bur.

Zandvoortschc Courant,

Gcrtenbach's Drukkerij.

TE ftUUR aangeboden we-
gens vertrek

Ruim Benedenhuis
v. 2 kamers ensuite, 2 slaap

kamers, met vaste wascht.
2 serres, kelder, schuur en
2 keukens betegeld, 1 min.
van Station S.S. en strand.

Prijs zeer billïjk.Stoffeering

aanwezig. Br. ond. no. 102
bur. Zandvoortsche Crt.

ZANDVOORT
Aangenaam Winterverbüjf

aangeboden, ook voor rust-

bchoevenden bij beschaafd
echtpaar zonder kinderen,
nieuw hcerenhuis bewo-
nend. Kamers op 't zuiden.
Schitterend uitzicht. Uit-
stekend pension tegen ma-
tige prijzen.
Br. ond. no. 103 bur. Zand-
voortsch Crt., Gertenbachs
Drukkerij.

Veiling te Zandvoort

Notaris van Cranenburgh
te Haarlem zal op

Woensdag 29 Aug. 1934

n.m. 2 uur in café „Zomer-
lust", Kosterstraat, Zand-
voort, in veiling brengen:
de villa te Zandvoort aan
de Zandvoortsche laan
no. 21 met ceuwigd. erf-
pachtsrecht van den
grond, groot 3.45 aren.

Canon ƒ 86,25 per jaar. Be-
zichtiging Dinsd. en Don-
derd. van 2—4 uur. Aanv.
in eigen genot na betaling,
voor of op 10 Oct. 1934. In-
licht, bij den Notaris, Wa-
genweg 61, Haarlem.

ZANDVOORT

TE KOOP

Notaris VAN ARKEL te
Haarlem zal op WOENS-
DAG 12 SEPTEMBER '34

des nam. 2 uur in het Café-
restaurant „Zomerlust",
a.d. Kosterstraat 7 Zand-
voort, publiek verkoopen:

Het huis met erf te Zand-
voort, a. d. Potgieter-
straat 30, groot 0.68 Are.

liet perceel is verhuurd
voor / 26 per maand
Aamaardmg na betaling
vóór of op 24 October 1934
Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag van 2—4 uur.

Nadere inlichtingen ten
kantore van den Notaris.
Jansweg 52.

TE KOOP:
een prima Damesfiets;

een prima Meisjesfiets;

een prima Heerenfiets, zeer

sterk. — Prijs billijk.

PARALLELWEG 17.

SLEEP ZE NIET MEE,
MAAR VERKOOP DE

Strandwagens
aan „De Witte Zwaan"
Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

Eenig Meubilair
waaronder PIANO, LEDI-
KANTEN m. toebehooren.
Tc bcvr. Zeestraat 53.

ZANDVOORT
Prima Pension

aangeboden: volwassenen
./ 2.— p.p. per dag; kinde-
ren /' 1.50 p.k. per dag.
Br. ond. no. 109 bur. Zandv.
Crt Gcrtenbach's Drukkerij

EEN FLINKE 16-JARIGE
JONGEN
Zoekt een baas
om in het broodbakkersvak
opgeleid te worden.
1 f. KEUR, Zuiderstraat 8.

TE HUUR:

Vrij ongem. Bovenhuis

bev. 4 kamers, keuken en
balcon. Huurprijs ƒ 5.25 per
weck. Adres. v. Ostadc-
straat 5 of 7

GEVRAAGD:

Nette Jongen
bij C. F. G. ROEST, Halte-
straat, alhier.

Twee Oostenrijksche mcis
jes zoeken begin Sept. cen
betrekking als

DIENSTBODE
voor dag of dag en nacht.
Adres: Pension Soester,

Zeestraat.

TE HUUR:
BovenhuisOng.

voor direct,

v. Ostadestraat 1

Modern Benedenhuis

voor ƒ 5,20 per week,
wegens vertrek naar elders,

direct te aanvaarden te

Zandvoort, modern bene-
denhuis, bevattende vier
kamers, groote voor- en
achtertuin, badkamer. Br.
ond. no. 104 Gertenbach's
Drukkerij, bureau Zandv.
Courant.

NET DEGELIJK PENSION
aangeboden in klein gezin
met of zonder huisel. ver-
•keer. Zeer billijken prijs.

Br. ond. no. 105 bureau
Zandvoortsche Courant,
Gertenbach's Drukkerij.

GEZOCHT door echtpaar
zonder kinderen

Gemeub. Zit-Slaapkamer

met keuken of GEMEUB.
HUISJE, tegen 15 Sept. Br.

ond. no. 106 bur. Zandv.
Crt Gertenbach's Drukkerij

Per 1 September TE HUUR
Gein. of ongemeubileerd

MODERN KLEIN HUISJE

op eersten stand te Zand-
voort. Br. ond. no. 107 bur.
Zandvoortsche Crt Gerten-
bach's Drukkerij.

TE HUUR
voor direct

GEVRAAGD:

Benedenhuis
ongeveer 4 of 5 kamers. Br.
ond. no. 108 bur. Zandv.Crt
Gertenbach's Drukkerij.

KITT Y SINGELS

LEERARES PIANO
Diploma Maatschappij t. b. v. Toonkunst

Prima referenties.

MARJSSTRAAT 19 - ZANDVOORT
Geeft ook les te Haarlem en omstr. A'dam en Hilversum

Hervatting der lessen 1 September

ilt U voordeelig koopenü!
DAN NAAR ONDERSTAAND ADRES

Limonade Gazeuze, p. fl 18 et
Tafelkoeken, per blik 25 et

Bessensap, p. fl 14 et

Limonades, p. fl 50 et

Keukenstroop, per pot 15 et

Alle soorten drups, per ons .... 12 et

Alle Keg's Verpakte Levensmiddelen.

Tevens Petroleum verkrijgbaar.

TRACTATIE VOOR UW KINDEREN:
4 Chocolade Vliegers voor .... 10 et

Jb» Zwemmer - Oosterparkstr* 8

DAT DOET DE DEUR DICHT.
Gisteravond was het de eerste avond van het optre-

den van Meyer Hamels Revue in gebouw Monopole.
De zaal was tot aan de nok gevuld, wat geen wonder

was, want de diverste artisten, die in de Revue mede-
werken staan allen bekend als de beste.
Het zou nu te veel tijd in beslag nemen in alle onder-

deden uit te wijden wat er al zoo gepresteerd is, maar
hetgeen ze gegeven hebben, zooals de diverse shows,
humoristische gedeelten enz. alles bij elkaar het was 'n

avond die er zijn kon.
Laat hedenavond — dan gaat de Revue voor het

laatst — niemand ontbreken, want ge zult er spijt van
hebben.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en Omstreken.

Bij de Kamtr van Kophandel en Fabrieken voor Haar-
lem en Omstreken is ingekomen een verzoek van de
Arrondissements-Rechtbank te Haarlem om advies uit

te brengen beterffende de beëdiging van de navolgende
personen als makelaar in de achter hun vermelde vak-
ken:
1. S. Heeck, Overveen, Oranje Nassaulaan 169, als

makelaar in onroerende goederen en hypotheken.

2. G. Hamer, Overveen, Julianalaan 116, als makelaar
in. calcium-carbid.
3. H. M. Franken, Haarlem, Groote Houtstraat 77rd,

als makelaar in onroerende goederen, hypotheken en
assurantiën.
4. A. J. J. Burdorf, Haarlem, Bosch en Vaartstraat 5,

als makelaar in onroerende goederen, assurantiën en
hypotheken.
5. J. J. Sanders, Flaarlcm, Javastraat 23, als makelaar

in assurantiën en onroerende goederen.
6. W. G. Wijckerheld Bisdom Ing., Haarlem, Wou-
wermanstraat 87, als makelaar in machines.
7. B. Dernison, Haarlem, Badhuisstraat 9, als make-

laar in onroerende goederen.
8. W. van Waard, Haarlem, Kwccktuistraat 18, als

makelaar in onroerende goederen en assurantiën.
9. J. Maarsen Jr., Zandvoort, Dr, Gerkestraat 23huis,

als makelaar in onroerende goederen.
10. A. G. W. F. Muller, Zandvoort, Westerparkstr. 15
als makelaar in onroerende goederen.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG 1 BIJ DE HALTESTRAAT

ONZE BIBLIOTHEEK WORDT
DAGELIJKS MEER BEZOCHT
MOGEN WIJ U OOK TOT
ONZE LEZERS GAAN REKE-

NEN?

BUREAU:

ZANDVOORTSGHEGOURANT
35ste Jaargang

Algemeen Advertentie Bureau
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VEILINGGEBOUW

!, DE WITTE
ZWAAN

Dir. Waterdrinker
Brugstraat 1-17-19

Telef. 464

IN DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER ZAL EEN

Telefoon 18
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Veiling
GEHOUDEN WORDEN VAN EEN PENSION
INVENTARIS EN EEN INBOEDEL VAN STERF-
GEVAL. Datum wordt nader bekend gemaakt.

Goederen voor deze of volgende veilingen kunt U da-

gelijks opgeven. Ook belasten wij ons met complete in-

boedel veilingen. Afrekeningen geschieden 2 dagen na
de veiling.

Voor U het vertrouwdst adres. Vraagt inlichtingen.

Ook worden voorschotten op inboedels gegeven.

:wkwk^kwkwkwkwkwkwkwkwkwp
;aKaiojKaKaKaKjdKaKaKaKaüat

KT?
Ka
Ka

E3
KW
Ka
kw
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
kw
Ka
Ka
KW
Ka

SS
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
*3Ka
KW
Ka
KW
Ka

KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
KM
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
E9
KW
Ka
KW
Ka
KW
Ka
c
KW
Ka
KW
Ka

*3
KW
tui
KW
Ka
£3

3KWKW
Kaaa



GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
.Zondag 26 Aiug. v.m. 10 uur: Ds. Frank, van Bilthoven.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 26 Aug. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 26 A'ug. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning,
Voorbereiding H.A.

nam. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 49.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 26 Aug. v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.

Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond half negen: Samenkomst in de Oude be-

waarschool. Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30, 7.30, 9 uur Stille H.H. Missen. 10.15 Hoog-
mis. 7 uur lof.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

„HORECAF".
Wij lezen: dat tot secretaris der Afd. Haarlem van

„Horecaf", Ned. Bond van werkgevers in hotel-, res-

taurant-, café- en aanverwante bedrijven, gekozen is

de heer A. W. Schaefer Jr. eigenaar van hotel, café

restaurant „De Leeuwerik", in de plaats van den
heer G. M. W. Hartje. Reeds eerder was tot voorzit-

ter, in plaats van den heex J. P. Lührs, die eveneens
had bedankt, benoemd de heer C. A. Guntcrs, direc-

teur van het Groot-Badhuis te Zandvoort.

AFSLUITING VAN DEN NIEUWEWETERING-
SCHE WEG TE MAARTENSDIJK.

De afdeeling Wegen en Verkeer van den B.B.N, be-
richt, dat, blijkens bekendmaking van Burgemeester en
^Wethouders van Maartensdijk (Ut.), het gedeelte van
den Nieuweweteringsche weg, gelegen ttusschen 'den

Utrechtschen weg en den spoorwegovergang van 3 tot

en met 8 September a.s. voor liet verkeer in beide rich-

tingen met rij- en voertuigen zal zijn gesloten, ten be-
hoeve van den aanleg van gasleiding.

Zoekt U goed adreseen
voor het verzorgen

Uwer kleeding?
Geef ze ons ter behandeling, wij garandeeren

U vakkundige bewerking.

\A7|i Persen (door stoom).VV1J* Ontvlckken
Chemisch reinigen (de nieuwste methode).
Verven.
Renareeren (uitsluitend klecrmakerswerk).
Stoppen.
Kunstweven.
Moderniseeren.
Veranderen. —
Plissecrcn

enz. enz. uw kleeding

Van den Berg - Haltestraat 24 - Telef, 132

Wenscht U iets te verköo-
pen: Meubelen, zolderop-
ruimingen enz. Voor U
maar één adres:

„DE WITTE ZWAAN"
Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

Overal te ontbieden.

Huurovername
per 1 Oct. ot later, Wilhcl-
minaweg 8. Bcv. 5 kamers,
badkamer, garage, centrale
verwarming, enz. enz. Huur
f 54 per maand. Bezichti-
gen van 4—6 uur.

WERKSTER
GEVRAAGD, 2 maal per
week van 9—12 uur.

Boulev. Paulus Loot 48.

Houdt vrede en rust in Uw
huis door vliegen, muggen
en ander ongedierte te

dooden met

FLY TOX,
SHELL TOX,
FLIT,
R1DS,
WHIZ,
MUGGIFEX,
ANTI SECT.

L. BLAAUBOER
Gedipl. Drogist

Haltestr. 46 - Tel- 192
Zandvoort
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Ook met de kleine advertenties
in de Zandvoortsche Courant:
Te koop, Te huur, gevraagd en
aangeboden, biedt zich aan enz.
is het succes zoo goed als zeker,
en ons succes als het orgaan
daarvoor, is wederkeerig.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg 1 — Telefoon 135

»99eQ900@99«tybGB999®9®mS>9>&9&G&&0&96G<*®Q®

Post- Telegraaf en Telefoonkaiitoor

Het Postkantoor is opengesteld voor:

Werkdagen:
a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzegels

en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakkctpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

c. Postwisscl-dienst - Quitantie-dienst - Postchcque
& Giro-dienst - Rijksverzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.30.

(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—14 (Zater-

dags niet).
"•

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.

Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot telefonecren doorloopend (dag en

nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en ' telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.
Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van

9—9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetee-

kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15.

W V



SUPPLEMENT
LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA".

GERTENBACH'S DRUKKERIJ — ACHTERWEG 1

A.
1629 Aagen-Moroo, Tai. Onmondig Genie.
1739 Aemstel, Floris van den. Het groote avontuur.
1671 Alexander, Arno. Wang-Ho.
1655 Andersen, Hans Chr. Sprookjes.
1690 Annet, Claude. Met drama van Mayerling.
1726 Arnau, Frank. In geheimen dienst.

B.
1733 Baum, Vicki, Vroege schaduwen.
1731 Beauford-Jones, H. D'Artagnan.
1706 Berend, Alice van. De verloving van

Matthid Sent.
1630 Boenin, Iwan. Het leven van Arsenjcw.
1672 Box, Hans de la Rive, De Gouden Salamander

en de Man zonder zenuwen.
1682 Bolhuis, E. G. van. De liefde van Cora Noret.
1712 Bower, B. W. De lachende Cowboy.
1670 Broedelet, Joh. W. Het late leven van

Johanncs Rozeboom.
1718 Buren, George van. Marykc de Preutschc.

C.
1631 Capek, Karel. Hordubal.
1637 Corsari, Willy. Het Mysterie van de

Mondschein-Sonate.
1656 Coster, de Charles. Uilenspiegel en Lamme

Goedzak in Vlaandercnland en elders.
1677 Cullum, Ridgwell. Wie overwon?

D.
Dekker, Maurits. De aarde splijt.

De man die een ander was.
1674
1732
1711 Dickens, Charles. Het geheim van Edwin Mood.

E.

1643 Elsschot, Willem. Een ontgoocheling.
1716 Eschtruth, Nalaty van. Door het noodlot

achterhaald.
1722 Ewers, Hanns Heinz. De Zwerfster.

F.
1639 Fallade, Hans. Wie eenmaal uit het schaftj e eet
1703 Feen, A. H. van der. De Idealist.
1657* Felicie, Jehu. Het Circuskind.
1658* Feith, Jan. Uit Piet's Vlegeljaren.
1691 De dans-maniak.
477 Fink. George. Mij hongert.
1735 Francken, Fritz. De blijde Kruisvaart.
1708 Fox, John J. Het spoor bij den eenzamen

Pijnboom.

G.
1692 Gomez, Suna de la. Als vrouwen vervelen.

1720 Gagern, K. von. De Satan der Zuidzee. I.

1721 De Satan der Zuidzee. II.

1632 Golding, Louis. De Vijf Meisjes Silver.

1667 Grimshaw, Beatrice. Niemands Eiland.
1729 Grégoire, Jan. De Tweespalt.

H.
1743 Het kasteel Erickdale en andere verhalen.

1723 Heimburg, W. Dokter Dannz en zijn vrouw.
1659 Hichtum, N. van. Kajakmannen.

Groenlandsche avonturen.
1734 Huising, P. Gifgas.

VOOR UW

FEESTARTIKELEN
NAAR DE EERSTE

ZANDVOORTSCHE PAPIERHANDEL
SWALUESTRAAT 4 — TELEFOON 507
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MACHINAAL GESNEDEN EN
HYGIËNISCH VERPAKT

B R O O D
GEEFT GROOT GEMAK EN
BLIJFT 2 DAGEN VERSCH

Laat U niet wijs maken dat het brood

duurder is, het is de GEWONE PRIJS
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ALLEEN bij Luxe Bakkerij

W. van der WERFF 1
1 GASTHUISPLEIN 1 (*j

Telefoon 129 :~: Zandvoort [•]
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169.5 Ianez, Blasco. De vervloekte grond.

ta£elkleeden

karpetten

divankleeden
kapstokkleeden

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

betuigen wij, nu het einde van het seizoen nadert, aan

de badgasten, die ons gedurende hun verblijf hier hun
vertrouwen schonken.

Ook de bewoners, die ons reeds langer kennen, en be-

wezen hebben

't ManufacturenmagazijnDB WAAG
I

HT Haltestraat 40 ~&g
te waardeeren, door iedere week geregeld de noodige

artikelen bij ons te koopen en menige reis naar Haar-

lem uitgespaard hebben.

Deze week zullen wij nog doorgaan de restanten van

diverse artikelen ver onder factuursprijs uit te verkoo-

pen.

Haast U nu, want op elk artikel legt U 50 °/o en meer
voor.

Een klein voorbeeld:

NOG ENKELE KINDERJURKJES maat 60, 65 en 70

voor 59 cent.

ENKELE DAMES PULLOVERS nog voor . . 49 et

ENKELE DAMES JURKEN nog voor .... 98 et

WOLLEN DAMES BADPAKKEN . 98—129—149 et

KINDER PYAMA'S 59 et

enz. enz.

Onherroepelijk laatste week van Uitverkoop
$$&* Stelt U niet uit, doch profiteert nog heden ~9S

't Manufacturenmagazijn JE WAAG
9 '

HALTESTRAAT 40 let op het juiste nummer

AMSTERDAM - ZANDVOORT - LEIDEN

I

1661* Jameson, E. M
1660 Jong, A. M. de

De Pendletons.
Marijntje Gijzen's Jeugd.

Het verraad.
721 Jong, A. M. de. Het Evangelie van de Haat.
722 Een Verdoolde.

K.
1669 Kelly, Eric P. De Trompetter van Krakau.
1707 Kessel, J. Helena. Borissoffna.
1681 Kyne, Peter B. Het zware offer.
1744 Ochtendgloren.

L.

Lindsey, B. en Evans, W. Opstandige Jeugd.
Liepmann, Heinz. Rijpende jeugd.
Loon, Jaap van. Sjeffie in de Wildernis.
Löns, Hermann. Helmond Hagenrieder.
Lukas, H. De Mysterieuse Apache.

M. .

Markow, Sergey v. Hoe ik de Czarine bevrijdde.
Manders, Jo. Crisis.
Mann, Heinrich. .Moeder Maria .

Marlit, Goud-Elsje.
Marcia, René. Filmland.
Macka, John Henry. Sport en liefde.
Mirbeau, Octave. O, Vrouw!
Middendorp, Herman. Het schoone mysterie.

N.
Nes—Uilkens, G. van. De Zoeker.

Eerwaarde.

O.
Oppenheim, E. Philips. De groote Prins Shan.

Vreemde Compagnons.
De Landverrader.
Jeanne.
Geheimzinngheden in de Riviera.
De geheimzinnige moord van Glenlitten.

P.

Patterson, White William. Eigen Rechters.
Het geheim van farm 88.

Popoff, Georges. In de klauwen der Russische
Tsjeka.

Priem, C. H. Het groote kwaad.
Q-

Queux, William Ie. Het geheim van Staatshoeve.

R.
Rheinhardt, Het leven van Eleonora Duse.
Raleigh, John. Rembrandtsplein
Raine, William Mac Leod, Phillis v.d. Heuvelen.

Ned. Bannester de Vogelvrije.
Rindra, Antoon. Nul uur Tien.

S.

Sinclair, Upton. Koning Kool.
Sinclair, Lewis. Kunst en Zaken.
Silone, I. Fonamara.
Schevichhaven, Mr. J. van. Piet's groote reis.

Simpson, Margot van. Vorst Woronzeff.
Smeding, Alie. Naakte Waarheid.
Smith, N. J. P. Slappeling.
Sprenger, Ralph. Het wondere avontuur van den

heer Herman Lobbes, tuinmeubelenfabrikant.
Stanley Jones, S. Christus en de tafelronde.
Stuwe, Eline van. De tiara van de Hertogin.

van Berwick.
Szèhela—Lulofs, Koelie.

Rubber.
De andere Wereld.

T.

1647 Timmermans, Felix. Bij de Krabbekoker.
1678 Trave, B. Maar een zeeman.
1705 De avonturen van Gerard Gale.

V.
1675 Vautel Clement. Met liefde geladen!
1683 Veen, Piet van. Soldaat.
1666 Versteeg, H. J. Van Schout tot Hoofd-

commissaris.
1685 Viebig, Clara. De Eenzame man.
1686 Luchtkasteelen.
1627 Visscher, J. A. Wrakhout.
1697 Voogd, G. de. De brave dominee.

W.
1702 Wallage, Edgar. Roode Azen.
1740 Wadsley, Olive. Dolende jeugd.

1628 Wild, Herbert. Als het Oosten ontwaakt.
1684 Williams, Valentine. Meneer X.
1713 Willy. Liefde en Opium.
1738 Wesselink, Johan. Jan Windevaart.
1728 Wodehouse, P. G. Samen zijn schat.

1725 Wulmsle, Leo, De Jacht op de 40 Schedels.
1636 Wynne, Pamela. De verzegelde deur der Liefde.

1742 Zola. Zijne Excellentie Eugène Rougon.
1693 De verborgenheden van Marseille.

Bovenstaand Supplement is voor onze lezers, die reeds
een Catalogus van ons kochten, gratis te verkrijgen.

1662
1698
1741 s

1709
1719

1694
1638
1696
1737
1736
1724
1714
1673

1010
1633

1679
1687
1688
1689
1717
1700

1668
1730
1625

1699

1710

1663
1745
1746
1715
1717

1626
1634
1635
1665*
1701
1640
1727
1680

1664
1641

1646
1645
1644

STUDIECONFERENTIE VAN DEN VRIJZINNIG
DEMOCRATISCHEN BOND.

De Vrijzinnig-Democratischen Bond belegt op Zater-

dag 13 en Zondag 14 October a.s. een eerste week-eind
Studieconferentie in de Internationale School voor
Wijsbegeerte te Amersfoort. Het onderwerp der confe-

rentie zal zijn: „Flet Nationaal-Socialisme en. de Cor-
poratieve Gedachte".
Het voorloopïg programma vermeldt:
Corporatieve gedachte en Decentralisatie van Wet-

geving, in te leiden door Prof. Mr. R. Kranenburg.
Waarom moet de democratie worden behouden?, in

te leiden door Zijne Excellentie Minister Mr. P. J. Oud.
De geestelijke gevaren van het nationaal-socialisme*

in te leiden vermoedelijk door Prof. Dr. L. J. van Holk.

De corporatieve gedachte op economisch gebied. Or-
ganisatie van bedrijfstakken, in te leiden door den heer

J. Schilthuis.
Nadere inlichtingen omtrent deze conferentie, waar-

aan de deelneming slechts beperkt mogelijk is, zijn te

verkrijgen bij den Algemeen Secretaris van den Vrijz.

Dem. Bond Mr. L. G. van .Dam, Wilhelminastraat 49,

Haarlem.
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Orgaan der Gemeente Zandvoort — OFFICIEELE BAÜCOÜRANX met Dadgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave Gerteubach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden medcdeelingcn op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg m
Telefoon 335

REISHERINNERINGEN*
IV.

Krachten Vertrouwen.

Na dagen van stralende zonneschijn, na weken van
zomcrwcclde, die telkens en telkens onze gedachten
naar het Zandvoortsche strand hebben geleid met de
hoop, dat het daar nu ook zulk uitgezocht zomerweer
zou mogen zijn, bracht deze morgen ons de eerste on-
aangename verrassing.
Het einde van de lang verbeide vacantictijd, dubbel

heid, nadert snel. Daarcm was ook het rctourplan
in waarde na jaren en jaren van ingesloten werkzaam-
reeds in Zandvoortsche richting tot de helft van de
terugweg ingekrompen.
Morgen het restecrende deel om na de laatste dagen

van zomervrijheid weer aan de arbeid te tijgen. Om
weer te staan voor taak en plicht, voor zorg en last.

Maar gesterkt door een dankbaarheid, na het genie-

ten van wat iaren en jaren ontbeerd werd.
Terugtocht bepaald en vertrekuur vast gesteld.

Maar niet rekenend met wat het Zuidwesten ons
kon brengen.
Immers dagen en weken hadden wij kunnen bepalen

Hoe en wat we zouden reizen.

Was het dan om onze hoogmoedige treklust te tem-
peren, dat we op deze morgen het regenrikketikken als

iets onverwachts, als iets niet begeerd, dus als on-

mogelijks tegen 't 'slaapvehster hoorden als morgen-
groet?
Was onze dankbaarheidsuiting over het bijzonder

mooie weer dat ons vergezelde te banaal geweest, te

alledaagsch, al was het toch uit volle innerlijke dank-
baarheid naar boven geweld en geuit in te sober
woord?
Daar plaatsen we ons dadelijk op het de geheelc

wereld beheerschende standpunt: Ik.

Daar zijn we weer onwillekeurig als wereldling van
deze aardbol gekomen op wat leven en streven tot in

de vezels van het geheel vormende weefsel dat Maat-
schappij heet beheerscht.
Wij hadden bepaald en wij zouden. En nu die be-

trokken hemel met zware wolken die staag leeken, nu
is er ook trieste teleurstelling in ons begeerend ver-

langen, waaraan dag in dag uit, weken aaneen, zoo tot

in alle deelen bevrediging is geschonken.
Immers wij hadden bepaald en wij hadden geregeld

en nu het voortdurend druppelgordijn, waarachter
door dit eene enkele al het andere schuil gaat.

Neen, zoo zal en zoo mag het niet zijn.

Zoo kan het niet zijn.

Even zal deze regenhindernis kunnen terneerslaan.
Misschien erger, omdat nu nog onbekende zorgen hun
ver spreidende kracht reeds in bekommerende stra-

ling uitzendt.

JA OF NEEN.
Op 19 Augustus 1.1. heeft het Duitsche volk gelegen-

heid gehad zich accoord te verklaren met Hitlers be-
sluit, zich als opvolger van Hindenburg uit te roepen,
waardoor hij in zijn persoon vereenigt de functies

Hoofd van het Rijk en Rijkskanselicr (Minister Presi-

dent). Hitler maakte zich zelf onbeperkte alleenhcer-

scher over het Duitsche volk, met een machtsbezit,
zooals niemand te wereld ooit bezeten heeft.

Wel is waar zijn daar de controle-instanties Rijksdag
en Rijksraad, doch daarin zijn slechts aanhangers van
zijn regiem vertegenwoordigd (andere partijen bestaan
in wezen niet meer). Hij kan naar believen oorlog ver-

klaren en vrede sluiten. Hij kan wetten voor het bin-

nenland maken, en overeenkomsten sluiten met het bui-

tenland. Hij heeft dood en leven van eiken Duitscher
in handen, en is over ter dood brenging aan niemand
verantwoording verschuldigd. Dat is gebleken na de te-

rechtstelling op 30 Juni, waartoe noch vóór, noch na de
terechtstellingen ook maar een rechter uitspraak heeft
gedaan.

Hitler stelde het Duitsche volk voor een „fait-accom-
pli", en verlangde hierop het fiat van zijn onderdanen.
Dat hij dit fiat zou krijgen, stond van te voren reeds
vast. Alles wat propaganda kon maken — en dit alles is

veel — werd in het geweer geroepen. Tallooze sprekers
gingen op pad. De Radio kwam ten dienste der stem-
ming, in elke stad, dorp, vlek werden de „ja"biljetten

in millioenen opgeplakt, en dit allemaal zonder tegen-
candidaat, zonder gelegenheid ook, om de neen-stem-
mers hun opinie te laten hooren.
Het was zaak, om het aantal ja-stemmen tot onge-

kende hoogte op te voeren, hoogcr nog dan bij het re-

ferendum in 1933.

Binnen- en buitenland (maar hoofdzakelijk het laat-

ste) moest overtuigd worden van de eenheid in het
Duitsche volk.

Hitler zelf sprak eenige dagen vóór de stemming zijn

groote redevoering uit in Hamburg. Alle Duitsche zen-
ders zonden haar uit. Iedereen -werd verzocht er naar
te luisteren. Wie zelf geen toestel bezat, had recht, ge-
bruik te maken van een ander's luidspreker.
Kort voor de stemming werd Hindcnburgs politieke

testament bekend gemaakt, dat tevens een prachtig
piopaganda-middel bleek te zijn. Wij zullen ons niet
verdiepen in de vraag, of dit testament authentiek is,

maar zouden niet gaarne tot de voorbarigen gerekend
•worden, die zonder ecnigen grond de echtheid in twijfel

trekken.
Toen kwam het referendum. Het resultaat was, dat

Maar zooals in donkere dagen van ijs en sneeuw
deze vacantictijd na jaren in alles een blijde herinne-
ring zal geven, zoo zal ook deze enkele dag van zon-
loosheid niet wat vooraf ging kunnen overheerschen.
Zouden we zoo lat kunnen zijn, om het geurende

Brabantsche dennenhout te vergeten, waardoor we
omringd van de prikkelende harsgeur langs onver-

wachte paden hebben geslenterd?
Zouden we het ineens wegvagen, de overweldigende

indruk van de hooge Vcluwe, toen het eenzame fiets-

pad ons voerde op de heuveltop bij het schilderach-
tige Garderen en de gcheele Veluwe in heuvels en da-

len, in bank en heide zich koesterend in de blakende
zomie voor onze ontroerde blikken uitspreidde?
Zouden we zoo maar ineens door dit eene van nu

doorschrappen en wegvegen uit onze herinnering het
wondergeteekende en fijne hcidckleed, zooals het zich

uitspreidde van einder tot einder in het licht van de
rozenroodc avondzonnc, toen we door een vergissing

van de weg bij verrassing gevoerd werden over de
eenige weg, het eenige pad, het smalle rijwielpad, dat

dwars over de gehccle breedte van de Veluwe voert
bij het Kootwijksche zendstation?
Neen, zoover kennen we ens zelve wel, dat zoo iets

tot het onmogelijke zou bchooren. Dat zoo'n ondank-
baarheid ons nimmer zal kunnen overmeesteren.
En nu, hoewel het buiten nog gestaag drupt en tik-

kelt, reeds nu zijn door de voorafgaande regels de
rimpelingen in onze ontstemming gelijkmatig en glad

gestreken.
Kan het ook anders, het mag niet anders, als we

niet bewust zouden zondigen tegen het Grootste en
Hoogste, zooals dat in ons Mensch zijn in kleine en
zwakke kiem geborgen en bewaard ligt.

Door het openc raam dwaalt ons oog over een van
de zeldzaamste en zeker mooiste rivierpanorama's, die

ons land bezit.

Daar aan de overzijde ligt de grijze Arkelstad, in

fijne silhouctvorm van toren, poort en molen.
Dof stampend varen de motorschepen af en aan on-

der zangerig zoemen draaien de schroeven van de
groote sleepbooten de lange en zware rijnschepen door
Merwes stroomende vloed.
Wij weten op ons Zandvoort niet heel veel anders

van de vaart, dan dat er veel schepen stilliggen. Een
gedachte die triestheid wekt bij het algerneene, dat

ons geheele baddorp in dit seizoen treft en waaraan
maar weinigen zich zullen kunnen ontworstelen.
Maar die voor ons groote bedrijvigheid te water, ze

sterkt ons bij het denken aan het groote middel, dat

alleen alles zal kunnen overwinnen: kracht.

Verder achter het eeuwen en eeuwen oude Woudri-
chem steken Loevestcins slottorens boven omringend
walgeboomte uit. Enkele dagen geleden hebben we
daar in ridderzaal en gevangenkamer rondgedwaald
onder geleide van onze zeer jeugdige maar zeer pien-

van het aantal kiesgerechtigden (45.673.634) er 43.529.710

hun stem uitbrachten. Hiervan stemden er 872.296 on-

geldig, 38.362.760 stemden ,.ja", 4.294.654 „neen". Ver-
gelijken we deze stemming met die van 1933: uitge-

brachte stemmen 43.491.575, ongeldig 757.756, „ja"

40.632.628, „neen" 2.101.191, dan blijkt, dat het aantal

wegblijvers van 2.182.059 teruggeloopen is tot 2.143.924,

het aatal „ja" stemmen van 40.632.628 verminderd is

met 2.270.868 en het aantal „neen" stemmers is toegeno-

men met 2.193.463. Wegblijvers, ongeldige stemmen en

„neen" stemmen bereiken een totaal van 7.310.874, of

20 % van het aantal „ja" stemmen.
Op het oog lijkt dit erg ongunstig maar wanneer wij

de geheele stemming objectief bekijken, kan Hitler

zeer tevreden zijn.

Immers, de ontevredenheid in kerkelijke kringen is

eerder toe- dan afgenomen, de 30 Juni historie had al-

lerwege lang geen tevredenheid gewekt, de moord op
Dolfuss had vooral in Katholieke kringen afkeuring ge-

vonden, terwijl de economische toestand sinds vorig
jaar eerder verslechterd dan verbeterd was. Wij hebben
er al eerder op gewezen, dat Duitschland vrijwel geïso-

leerd op de wereld staat: zelfs Italië is „afvallig" ge-

worden. Dit feit is natuurlijk in Duitschland zelf niet

onbekend, al zal de Duitsche Pers er niet meer rucht-
baarheid aan geven dan haar goeddunkt.
Met dit al, had het laatste referendum onder vrij wat

ongunstiger toestand plaats dan dat van 1933, toen het
er om ging, een uitspraak van het volk te verkrijgen
over het besluit, zieh terug te trekken uit den Volken-
bond.
Daarom houden wij vol, dat niettegenstaande alle ge-

schrijf in andere richting, het nationaal-socialistische
regiem van een succes kan spreken.
Zeker, het had grooter kunnen zijn —• en — misschien

was ook grooter succes verwacht, te oordeclen naar de
gezwollen redevoeringen van den Minister van Propa-
ganda Göbbcls, die zijn vak — naar Duitsche opvattin-
gen althans — uitnemend verstaat. Vooral, daar men
het buitenland wilde overtuigen van den cens-
gezinden wil van het Duitsche volk: Führer en Kanse-
lier één persoon: Adolf Hitler. En als dan blijkt, dat er
nog altijd een 7 milliocn menschen zijn (ongeveer de
bevolking van Nederland) die het er niet mee eens
zijn. dan kan over de geheele linie niet van eensgezind-
heid gesproken worden.
De stemming vertoont overigens merkwaardige cij-

fers: op het platteland bleek een ovcr-grootc meerder-
heid, voor Hitler, ook in de rooms che streken.

Echter in de groote steden is het beeld anders. In
Hamburg b.v. heeft ruim 20 °/'o der bevolking „neen" ge-
zegd. In Groot-Berlijn 18V2 %>, in Keulen Aken 18 %>,

tere gids. Muurtrappen beklommen en getocld daar,
waar men De Ciroot's geest heeft getracht zich de
vleugelen te pletter te laten vliegen tegen de dikke
steencn muurwand.
Na jarenlange \erwaarloo/ing heeft men zich einde-

lijk de zorg voor het gebouw aangetrokken. Nog
slechts is met de restauratie een begin gemaakt, maar
wat reeds tot stand is gebracht toont in overweldigen-
de sterkte van lijn dat, wat uit zich zelf nooit verloren
kan gaan en zich eeuwen en eeuwen door handhaaft
en handhaven zal: kracht.

Gisteren zijn wc in de boomgaard geweest, de ge-
heele dag onder zegenende zonnestraling. Zegenende
straling zeggen we, omdat boom naast boom aan tak
bij tuk een vruchtenrijkdom draagt, die ons nu eerst
het woord boomgaard tot een duidelijk begrip maakt.
We hebben geplukt kist na kist en we hebben daar

getoefd te midden van wat onze aarde groot maakt in
de volle uiting van haar kracht. Vruchtbaarheid boven
ons, naast ons, om ons.
We hebben gehoord, hce gering de geldelijke ver-

goeding was voor wat de boomgaard aan rijpe vrucht
leverde. Maar onze gastheer arbeidde en liet de hand
volvoeren, wat deze vond te doen. Huldigend zijn stel-
regel, dat het in groei gegeven was voor gebruik en
dat het dus ook gebruikt moest worden.

Niet vernietigd, niet op mestvaalt, niet tot rot neer-
vallend rondom de stam.
Daar vonden we naast de kracht, zooals de aarde

die bracht in de duizendvoudige vrucht aan de tot
brekens gevulde takken: het vertrouwen.
Het groote vertrouwen in, laten wc het dan noemen

Natuur, naast de kracht, die ontspringende uit de
aardbron, tot openbaring leidt van het ware Wezen,
zooals het spreekt tot ieder van ons, als 't gemoed op
de zuivere aethertrilling afgestemd is.

Daar zijn onze gedachten afgedwaald naar wat we
reeds in onze eerste reisherinncring neerschreven over
het wondere, dat onze aarde in vruchtbaarheid — of
wat men noemt onvruchtbaarheid — dekt.
De kracht van den mensch, in bouwend vertrouwen

gericht op wat de aarde in haar voortbrengsel tot ge-
zegende aarde maakt.
De kracht van de natuur, in overweldigende macht

van bloei en groei duizendvoudig weergevend de lut-

tele moeiten van het menschenkind, dat in nietigheid
van zijn zoo groot en zoo goed gezegend wordt.
Een vertrouwen schenkend, in berusting en in kalm-

te van afwachting, dat het goed is, zooals de Natuur
het brengt.
Daar gaan juichende schoolkinderen over de dijk.

De eerste schoolweek wordt heden onderbroken door
een feestdag, een Koninginnedag, die hier met het oog
op de werkzaamheden aan het einde van de week
reeds nu gegeven wordt.
Hoort hun klanken juichend opstijgen: Het is feest

Leipzig 15 °/o, Westphalen Noord 16 °/o. Opmerkelijk is,

dat dit voornamelijk arbeidersdistrictsn zijn, waaruit
de conclusie getrokken mag worden, dat de bekeering
der arbeiders tot het nationaal-socialisme niet zoo vlot
gaat, als wel gewenscht is en voorgegeven wordt.
Nu is dit begrijpelijk in nog geen twee jaar tijds de

sociaal-democratische en communistische beginselen ge-
heel uit te roeien, kan moeilijk verwacht worden in een
land, waar de politieke leer van Marx en Stalin muloe-
nen, en millioenen aanhangers had.
Reeds in zoo'n korten tijd een 10.000.000 bekeerlingen
te maken is een prestatie op zich zelf, hoewel dit niet
de vasten in de leer betrof.

Juist de overgeblevenen, en het zijn er nog veel, de
echten overtuigde „rooien" in de schoot van het alleen-
zaligmakende nationaal-socialisme te brengen, zal een
Hercules werk blijken te zijn. een werk, dat zelfs den
reus Hitler wel eens te zwaar kon vallen.
En met het blijven bestaan van deze stevige kern

opposanten, blijft het gevaar van uitbreiding-als-een-
olievlek der ontevredenheid bestaan.
Hoewel we niet inzien, dat dit gevaar binnen afzien-

baren tijd de positie van Hitler aan het wankelen zal
brengen.
Daarvoor is die positie, geconsolideerd als zij is,

thans veel te sterk, en vindt zij haar grondvesten in de
overtuiging van verreweg het grootste gedeelte der
Duitschers.
En het Russische bolsjewisme, èn het Italiaanschc

fascisme, is, niettegenstaande alle reeds veel vroeger
gedane voorspellingen onaantastbaarder dan ooit.
Voor de rust in de wereld is het bovendien te hopen,

dat Duitschland gelegenheid krijgt tot zich zelf te ko
men. We hebben veel meer aan een rustig Duitschland
onder Hitler, dan aan een onrustig Duitschland onder-
wie-daivook.
De gebeurtenissen van 30 Juni in Dutischland. en

daarna de moord op Dolftuss in Oostenrijk, hebben
er niet toe meegewerkt de zoo hoog noodige wercld-
stabiliteit te bevorderen. Evenmin zou de wereld er
bij gebaat geweest zijn, indien de laatste volksstem-
ming in Duitschland geen meerderheid voor Hitler
gegeven had.
Want, dan was er een chaos in dit groote Ccntraal-

Europccsche Rijk ontstaan, waarvan de gevolgen niet
te overzien geweest zouden zijn. Eu met een chaos
is niemand gebaat.

Slechts orde en rust kunnen leiden tot verbetering
der economische toestanden, waarnaar van Oost tot
West, van Zuid tot Noord gesnakt wordt.

(Nadruk verboden.)



Ondergeteekende geeft hierbij te kennen,

naar aanleiding van geroddel eener con-

current, dat hij tot geenerlei Politieke

partij behoort en zich geheel neutraal

beschouwd.
Zandv. Consumptie-Ijsfabriek

P. KERKMAIM

vandaag! Wat een vertrouwen in fcestvcrwachting.
Daar breekt de zonne ook met eerste stralen 't regen-
dek van de wolken. Even maar.
Toch vertrouwen brengend, toch sterkend het groote

vertrouwen, dat door ecnige uren van regen in vacan-
ticweken van zon en zomcrglorie, zoo plotseling een
schok trachtte te brengen in het vredebrengde van
het volle vertrouwen.
Daar ronkt de motor van het hooge vliegtuig, als

passend voorbeeld van Neerlands roem en eer: kracht
en vertrouwen.
Dat we, wat ook kome, het moge blijven bezitten

en behouden: kracht en vertrouwen.
Kracht en vertrouwen, dat het stcunc en sterke

moge allen op Zandvoort, wier seizocnuitkomst zoo in
tegenstelling met de in het voorjaar gekoesterde ver-
wachtingen zijn geweest.
Dat het zoo moge zijn.

Sleeuwijk, 30 Augustus 1934.

VEILINGEN.
Woensdag 5 September n.m. 2 uur zal door Notaris

Mr. .1. A. de la Hayze in Hotel Zomerlust aan de Kos-
terstraat publiek worden verkocht: Twee woonhuizen
met schuurtjes en erven aan de Helmerstraat nos. 24
en 26 alhier.

Woensdag 12 September n.m. 2 uur wordt in Hotel
Zomerlust door Notaris Van Arkel publiek verkocht:
Het huis en erf aan de Potgieterstraat 30, groot 0.68 A.

P. RAA BREEKT OP DE WIELERBAAN ZIJN
SLEUTELBEEN.

De Zandvoortsche renner P. Raa had bij de wieler-
wedstrijden, die Dinsdagavond door de ver. „Achillcs"
op de Hcemsteedsche wielerbaan plaats hadden, het
ongeluk te vallen en zijn sleutelbeen te breken. Door
een lid van den Ongevallcndienst werd den veronge-
lukte verbonden en per auto naar zijn woning ver-
voerd.

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

H. G. VAN RÏESSEN
Jan Snijerplein 11 — Telefoon 554

MEN ZEGT: Onbekend maakt onbemind,

MAAR: Probeer het eens en we zijn overtuigd,

U als klant te hebben gewonnen.

HULPCOMITE VOOR DUITSCHE JOODSCHE
VLUCHTELINGEN.

De feestavond j.1. Woensdag in Monopole georgani-
seerd door het Hulp-Comité voor Duitsche Joodsche
Vluchtelingen is uitstekend geslaagd. Piet Holman en
Stella Seemcr wisten den avond zoo te vullen, dat
iedereen zich uitstekend vermaakte. Max Kleef and his
Silver Stars verdienden telkens weer een dankbaar ap-
plaus van het groote aantal danslustigen.
De stemming was dan ook zoo up-to-datc dat tot het

late sluitingsuur de aanwezigen talrijk waren. Het liet

zich duidelijk aanzien dat er velen waren, die het be-
treurden, dat met dezen avond het Hulp-Comité van
Duitsche Joodsche Vluchtelingen de reeks feestavon-
den van dit seizoen besloot en de waardeering voor
hen, die deze en vorige feestavonden georganiseerd
hadden, bleek duidelijk.

NUTS-SPAARBANK TE HAARLEM.
Vergelijkend overzicht over Augustus 1934—1933

Aantal behandelde posten 13126 v.j. 12372.
Aantal inlagen 8183 v.j. 7819.
Aantal terugbetalingen 4943 v.j. 4553.
Ingelegd ƒ 584.645,05 v.j. /' 545.661,49.
Terugbetaald ƒ 410.347,93 v.j. ƒ 405.900.54.

Meer ingelegd ƒ 174.297,12 v.j. meer 139.760.95.
Aantal nieuwe boekjes: 242 v.j. 249.

Aantal afbetaalde boekjes: 172 v.j. 127.

Spaarbusjes op 31 Augustus 1934 in omloop 3469.
Geledigd in Augustus 1934, 277 busjes met totaal in-

houd ƒ 4824,05.
Aantal verhuurde kluislokctten op 31 Aug.' 1934: 486

Impressario Ernst Krauss - Marnixstr. 425 - Tel. 35425
Amsterdam.

Gebouw „MONOPOLE" - Zandvoort
STATIONSPLEIN

MAANDAG 3 SEPT. Aanvang des avonds 8.15 uur
Eenig optreden van het Phenomeen

De wereldberoemde Helderziende die door de Inter-
nationale Wetenschap na vele experimenten en onder-
zoekingen als een Plaenomeen op het gebied van het
„Zesde Zintuig" wordt beschouwd. — Harry Price,
Dir. van „The Nationale Laboratory of Psychical Re-
search", Londen); Prof. Dr. Soal (Universiteit van Lon-
den); Prof. Dr. Hans Driesch (de wereldberoemde pa-
rapsvcholoog, Lcipzig); Dr. Aigner, de beroemde on-
derzoeker van Konnersreuth); Prof. Molitoris (Univer-
siteit Erlangen) en vele andere autoriteiten zijn het er
over eens, dat MARION heel bijzondere gaven bezit
en tot zeer bijzondere dingen in staat is.

— PRIJZEN DER PLAATSEN: ./ 1.— en ƒ 0.75 —

EILINGGEB0UW

DE WITTE
ZWAAN

D'ip. Waterdrinker
Brugstraat 1-17-19

Telef, 464

DENKT U OW1 DE

Belangrijke Veiling
Zie volgende week de uitgebreide aankondiging

Goederen voor deze of volgende veilingen kunt
U dagelijks opgeven.

N I £ U WE OOGST
BUSGROENTEN

VRUCHTEN IN BLIK
JAMS

*ƒ„ G* Mijhu is
GROOTE KROCHT 32 - TELEFOON 370

Bloemenmagazijn „De Anemoon'*
ORANJESTRAAT 5

Het adres voor

Alle soorten Bloemen en Planten
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E. Koning Swaluëstraat IQ

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter' en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaai adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

Speciale Aanbieding
Valencia Pinda's, per pond 25 et

Chalet Kaasjes, per doosje 32V» et
Jam, per pot vanaf 25 et
Goudsche Kaas, per pond vanaf . 29

—

35—49 et
Pruimen, per pond 29 et

Abrikozen, per pond 58 et
Tutti Frutti, per pond 45 et
Gedroogde appelen, per pond .... 32V» et

LJ* Knotter - Haltestraat 36

HAAST UÜ
Voordeelige aan-
bieding

WEKKERS
Armbandhorloges

Reparatie aan GOUD-
en ZILVERWERKEN

Reparatie-inr.

H. MARTIN
Pakveldstraat 8—10

dekens
groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

CHRISTEL. ZANGVEREENIGING „IMMANUEL"
Directeur E. H. Kerkhoven.

In de eerste plaats richten 'wij ons hiermede tot de
leden van bovengenoemde vereeniging. En dan hebben
we de bedoeling dat de leden-zelf voor dit schrijven
de extra belangstelling opwekken bij oud-lcden en
anderen, die als lid van „Immanuël" zouden kunnen
toetreden.
We deelden reeds mede, dat 'n Zangwedstrijd in

uitzicht was gesteld en we kunnen nader bekend ma-
ken, dat deze zal worden gehouden Zondag 4 Nov. a.s.

in een der groote zalen te Rotterdam.
Deze wedstrijd wordt uitgeschreven door Gemengd

koor „Caecilia" te Overschie, die met 't jaarlijksch
concours veel succes heeft en waar men dus van goede
concurrentie verzekerd kan zijn. Dit laatste houdt dus
in: Doe je best

!

En 't Bestuur benevens de Directeur rekent dan ook
op aller medewerking en verwacht Woensdag 5 Sept.
alle leden en ook zij die nog niet als zoodanig staan
ingeschreven, maar lust hebben bij de wedstrijd en op
't eerstvolgend concert, dat in Januari a.s. zal worden
gehouden, mee te zingen op bovengenoemde avond om
8 uur in ,.Ons Huis".
Het verplichte werk, dat dezer dagen in het bezit

van 't Bestuur kwam, is „De Omkranste Boot" van
Jac. Bonset.
Als koor naar keuze wordt gezongen „Koren" van

Alph. Franken.
Vooropgesteld zij, dat waar de vereeniging in de af-

deeling Uitmuntendheid uit moet komen, hier dus
geen gemakkelijke eischen worden gesteld. We willen
er dan ook nogmaals den nadruk opleggen, dat niet
één repetitie mag worden overgeslagen en vooral den
eersten avond met volle kracht moet worden aange-
pakt.
Dan heeft 't Bestuur nog nadere plannen voor den

dag van 4 November, waarover 't graag na afloop van
de eerste repetitie a.s. Woensdag, met de leden zal

spreken.

Geschaafd kurk - Goede vulling voor
Kinderbedjes, Strand- en Serrekussens— (zacht en droog.) —
per pak ƒ 0.25

in de

DROGISTERIJ J, C. A- STIJNIS
J

ORANJESTRAAT 7 — TELEFOON 247 j

DE GEWONNEN BEKER.
De beker, die door het eerste voetbal elftal van Zand-
voort is gewonnen in een wedstrijd, die te Amsterdam
werd gespeeld tegen T.O.P. uit Oss, is tentoongesteld
in de etalage van den heer J. Schaap in de Swaluëstraat.
Een mooie herinnering aan een mooi gespeelde wed-

strijd, die weer eens duidelijk getoond, wat ons elftal

kan, als het in topvorm is. Een overwinning, die goede
verwachtingen geeft voor het aanstaande seizoen.
De beker was beschikbaar gesteld door Zomers Bui-

ten te Amsterdam.
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Speel niet met Uw leven

Laat, nu de avonden langer worden Uw rijwiel

voorzien van een goede ELECTRISCHE LAMP
en een prima REFLECTOR.

BRILLANT LAMP ƒ 4.75

SIMPLEX LAMPEN .... ƒ 5.75—7.50

REFLECTORS 15—20—45 et

PRACHT ELEC. ACHTERLICHTEN . .80 et

RIJWIELHANDEL EN REPARATIE-INRICH.

JAN POOL
OSTADESTRAAT 3





GARAGE LUXE VERHUUR GEBR. PIERS

!

Stallen voor Zomer en Winter tegen speciale prijze.n

Olie - Benzine - Banden - Reparatie
— Handel in Automobielen —

RALLELWEG 37 TELEFOON 216 ZANDVOORT

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Tinc Cornclia, dochter van C. J. Rek-

kers en T. Lammers; .lacobus Albertus, zoon van J. J.

Vossen en E. M. van der Schinkel.
ONDERTROUWD: J. F. Feije en A. A. van Zelf.

OVERLEDEN: M de Does, oud 62 jaren; P. Oost-
veen, weduwe van II. van Kcercn, oud 91 jaren.

GEVESTIGDE PERSONEN:
W. C. A. Verhaar van Zuilen Marisstraat 18.

R. Rietman van Elaarlcm Zandvoortschelaan 218
F. I. de Grcvt van Amsterdam De Witstraat 2.

S. Wcnnck van Amsterdam Groote Krocht 32.

LEDENVERGADERING „EENDRACHT MAAKT
MACHT".

Maandag a.s. belegt de Woningbouwvereniging
„Eendracht maakt Macht" een Ledenvergadering in

„Ons Huis".
De agenda vermeldt o.a. een bestuursverkeizing,

royement, een eventueelc huurvcrlaging.

DIACONIEHUIS DER NED. HERV. KERK.
De centrale verwarming is nu zoo goed als geheel

gereed. De vorige week is de proef op de som genomen
en alles functioneerde schitterend. Door het gehecle
huis, gangen, slaapkamers en keuken deed de welda-
dige warmte zich te meer voelen aangezien het nog
geen kachelweeïKvas. Het bleek echter dat al de ge-

leidingen prachtig functioneerden.
Alzoo, de verwarming is er, en voor de komende

winter zullen de oudjes er veel genot van hebben.
Maar nu het zwaartepunt. De dubbeltjes.
In een vorig nummer schreven we al iets ter opwek-

king om de Diaconie te steunen met uwe bijdragen. Is

dat al door u in orde gemaakt?Zooniet, doe het nu.
Door de centrale verwarming is nu overcompleet de

zaalkachel, het zou jammer zijn als deze kachel nu in
een hoek gezet moest worden, 't Is een kachel die
prachtig geschikt is voor een zaaltje of groote huis-
kamer, en prima in orde. De kachel is dus te koop, wie
hem gebruiken kan doet goed even naar het Diaconie-
huis te gaan en eens te zien.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zand voort

Te Huur:
ONGEMEUBILEERD BENEDENHUIS, Zeestraat,
bev. kamer en suite, serre voor en achter, keuken en
sousterrein, per jaar ƒ 500.

—

ONGEMEURILEERD BOVENHUIS, Zeestraat, bev.
kamer en suite, zijkamer, groot balkon, 2de etage,
2 groote kamers, per maand ƒ 30.

—

ONGEMEUBILEERD BENEDENHUIS EN BOVEN-
HLJIZEN, bev. 4 kamers, badkamer, keuken en
groote zolder.

TWEE VRIJE HUIZEN, per week ƒ 6.50

GROOT HUIS, zeer geschikt voor pension, huurprijs
per jaar j 800.

—

ONGEMEUBILEERD BENEDEN- en BOVENHUIS
gelegen Van Spcykstraat.

ONGEMEUBILEERD BOVENHUIS, p. week ƒ 6.—

VILLA aan de Brcderodestraat, per jaar . . ƒ 550.

—

Huurovername :

HUIS met Centrale Verwarming, en garage, huurprijs
zeer billijk.

Tg koops
NIEUW GEBOUWDE VILLA'S (eigen grond). Hypo-
theek aanwezig.

Voor het huren van een nieuwe woning in Plan Noord
kan men zich laten inschrijven bij ons kantoor:- Zee-
straat 14 Tel. 465.

Makelaar W- PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
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g koop je bij

SVEE
GROOTE MATTEN 73 et

LANGE MATJES 49 et

KLEINE MATJES 15 et

COCOS MATJES 29 et

CLOSET MATTEN 39 et

DEUR KLEEDJES (pluche) . . .

.

138 et

SLAAPKAMER KLEEDJES .. 98 et

STERKE VOORDEUR MATTEN 69 et

TRAPLOOPER, per e] 65 et

TAFELZEIL, per el 48 et

COCOS LOOPER, per el 55 et

TWIST MAT, per meter 49 et

NIEUWE TAFELKLEEDEN .. 248 et

NIEUWE SCHOORSTEEN LOOPERS98

STERK VLOERZEIL per el 49 et

STERKE STRAATBEZEM
GROOTE BUS WAS
10 M. KASTPAPIER

25 et

25 et

12 et

SPLENDOR LAMPEN
FLINKE ROL CLOSETPAPIER
ASBESTPLAATJES .

.

39 et

5 et

5 et

Inmaakpotten en Snijboonenmolens

voor onze bekende lage prijzen*

altestraat 37 - Telef. 311

S.O.S.IJSBERG — HOLLANDIA BIOSCOOP.
Als filmkunstwerk is dit epos van sneeuw en ijs ccra

der belangrijkste van de laatste tijd.

liet is onder ontzaglijke gevaren en met overwin-
ning van bijna onoverkomelijke moeilijkheden opgeno-
men in de omgeving, waar de ijskoningen eeuwig over
hun gebied regceren.
Met zooveel gevaren had de expeditie, die deze op-

namen heeft vervaardigd, te kampen, dat de behouden
terugkeer van alle leden een groot wonder genoemd
kan worden.
Voor de echtheid van de natuuropnamen staat der

naam v. den bekenden Poolonderzoeker Rasmussen ons
borg. Deze Deensche Poolonderzoeker was de leider
van de expeditie en werkte onder toezicht van de
Deensche regeering.
Talloos talloos waren de gevaren, die deze expeditie

met mislukking bedreigde en zeker is het ook aan de
bekwame leiding van Rasmussen te danken, dat na het
slagen van de iilm allen weer behouden konden terug-
keeren.
Zoo talrijk waren de gevaren, die allen bedreigden,

dat enkele leden van de groep artisten, die bij het ont-
staan van dit lint hun medewerking verleenden, deze te
boek hebben gesteld. En deze reeks gevaren is een heel
boekwerk geworden.
Het weergegeven thema, kort uitgewerkt, is het vol-

gende.
Een expeditie, geleid door Dr. Carl Lawrence — Rod

la Rocque — is uitgetrokken om de kostbare gegevens
van de Wegnerexpeditie, die verloren gegaan' zijn, te-
rug te vinden.
De eerzuchtige leider Iaat zich door zijn verlangens

door de voorzichtigheid jagen. Hij ontsnapt aan de ex-
peditie, als de ervaren poolrcizigers verklaren, niet
verder te kunnen en te mogen trekken.
Als later een Eskimo brokstukken van de steden

toont, die Lawrence heeft medegenomen, besluiten vier
moedige mannen het leven van hun aanvoerder te red-
den. Dan vangt een strijd aan tegen de elementen, te-
gen ijs en sneeuw, waarin de zwakke menschenkracht
het tegen de ontzaglijke natuurmacht moet afleggen.We vinden hen dan terug op een ijsberg, waarheen
het woest voortsnellende drijfijs hen gevoerd heeft, na-
dat bijna hun geheele kampvoorraad hen door water,
sneeuw en ijs ontnomen is.

De uitgezonden seinen brengen hulp uit het moe- .

derland. De eerste poging mislukt, doordat het vlieg-
tuig op de ijsrotsen verpletterd wordt. Een tweede po-
ging slaagt en de overlevenden — in het filmgebeuren
zijn velen slachtoffers van hun beroep geworden —
keeren in veilige haven terug.
Naast de grootsche opnamen van de oerkrachten der

Natuur spelen in deze rolprent ook de muziekkwalitei-
ten een belangrijke rol.

De componist hiervan is Paul Dessau, die zijn schep-
pingen geheel in de sfeer van het koude, onherberg-
zame, niets ontziende ijs gemaakt heeft: schril .onge-
bonden en af en toe van een dynamische meeslepend-
heid.
Het is een lint, dat geheel bijzondere eigenschappen

heeft en dat een overweldigenden indruk zal maken.
Verder kunnen we nog mededeelen, dat -het bijpro-

gramme weer extra goed verzorgd is.

Op de middagvoorstelling is Tom Mix de gastheer
in een filmlint, dat naast de jonge harten ook wel ou-
dere in extase zal kunnen brengen voor eerlijke moed.
Kort gezegd: Het is weer een Hollandia programma.

GOED AFGELOOPEN.
Vanaf het Tramplein in de richting Haarlem reed

een personen auto terwijl een chauffeur een taxi reed
uit de garage aan de Groote Krocht. De taxi chauffeur
stopte om de luxe auto de voorrang te verleenen, doch
een fietser, die zich daartoe blijkbaar niet genood-
zaakt achtte, meende de luxe auto wel te kunnen pas-
seeren en bovendien niet links doch rechts. Het ge-
volg hiervan was, dat rijwiel en. bestuurder bekneld
raakten, tusschen de beide wagens. Gelukkig kwam de
fietser er met een paar kleine letsels af. Het rijwiel
echter was door deze onderneming geen rijwiel meer,
maar wat in elkaar gedrukt materiaal.

KINDERKOOR „ZANGLUST"
7 September a.s. zullen de repetities van het kinder-

koor onder leiding van Jacob Hamel weder aanvangen
Aanvang 4.30 uur in „Ons Huis". Tevens aanmelding
voor nieuwe leden, dus laat nu ieder zich deze week
reeds opgeven, daar het programma voor het te geven
concert is vastgesteld.

COLLECTE O.H.
De collecte ten bate van het T.B.C, fonds van „On-

derling Hulpbetoon" op Zondag 26 Augustus j.1. ge-
houden heeft ongeveer ƒ 183 opgebracht.

*t Wonder van Zandvoort
ONGEKEND LAGE PRIJZEN

zoowel van Reparaties als van alle

Rij wielonderdeelen
Prima werk. — Vlugge bediening.

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
ALLEEN GROOTE KROCHT 13
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7 DAGEN ! ! 7 Opvoeringen van
de groote Superfilm welke door
de geheele Nederlandsche pers
als een unicum wordt beschouwd !

Een meesterwerk zooals U nog nimmer zag. Pers en

publiek zijn enthousiast! Lees de schitterende Persbe-

oordeelingen.

De Haagsche Post schrijft: Wanneer het filmbeeld

zich langzaam sluit, dan heeft de toeschouwer de

meest aangrijpende, maar wellicht ook de spannendste

film gezien, die ooit vervaardigd werd....

Handelsblad: . . deze spannende boeiende film....

Vooruit (Den Haag) schrijft Er zijn scènes verfilmd,

waarbij men zich afvraagt hoe deze mogelijk waren.

S- O* S- IJSBERG ^m
IS DE GROOTSTE FILM VAN HET SEIZOEN!!!

Verder buitengewoon verzorgd bijprogramma

Geen toegang onder de 14- jaar.

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag a.s. half drie Familie-Matinee

Als Hoofdnummer de nieuwste sprekende film van

TOM MIX in

ZANDVOORT

Openbare Verkooping

Notaris Mr. J. J. A. DE
LA HAYZE te Heemstede
zal op

Woensdag 5 Sept. ^1934
nam. 2 uur, in Hotel
Zomerlust a.d. Koster-
straat te Zand voort,

publiek verkoopen: "

TWEE WOONHUIZEN
met schuurtjes en erven
a.d. Helmerstr. nos. 24
en 26 te Zandvoort, resp.
gr. 1 A. en 0.86 A. Elk

bevatt. 2 k., gang, keuken,
W.C., 2 zold.k., vliering.

Voorz. v. gas, water en
elcctr.

Grondl. ƒ 10.60, straatbcl.

ƒ 2.97 p. perc.

Aanv. in eig. genot na bet.
vóór of op 17 Oct. 1934.

Bczichtinging Dinsd. en
Donderd. 2—4 uur.

Nad. inlichtingen ten kan-
tore v. gen. notaris, Raad-
huispl. 13, Heemstede.

CHOCOLATERIEI

W.y.tl.WerffL

Reclame-Aanbieding

per half pond 23 Ct

Studentenhaver-

Bonbons 3 ons 25 ct

Dat zijn nog eens
heerlijke artikelen !

Aanbevelend

W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Tel. 129

Telefoon 18

DRUKKER IJ

G ER T E N B AC H

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

DE NOOD DRINGT TOT DE DAAD!
To know the necd should prompt the deed! Zoo ooit

dan eischt de nood der tijden nu. . . . daden! Allen spre-
ken over dien nood, de dagbladen schrijven er over,
maar dat alles brengt ons met verder. Toenemende
werkloosheid, verlaadde steunuitkeeringen dompelen
'n groot aantal onzer medemenschen, dat met den dag
angstwekkend toeneemt, dieper m zorg, armoede en
ellende. Wij huiveren bij de gedachte aan den naderen-
den winter, die voor duizenden landgenootcn een ver-
schrikking worden zal, want ellende en armoede wor-
den ondragelijk als men daarenboven nog koud en ver-
kleumd is. En toch hebben duizenden geen ander uit-

zicht dan koude en gebrek in de komende wintermaan-
den. De kinderen zullen thuis verkleumen omdat de
brandstof met voor de geheele week toereikend zal

zijn; men verkleumt des nachts omdat er niet voldoen-
de dekens zijn; men verkleumt op straat omdat men
geen voldoende onder- noch bovenklceren, geen warme
jas ot mantel heelt, noch behoorlijke schoenen om op
te loopen.
Want aangenomen dat on/e menschen geen vocdscl-

gebrek zullen Jijden, toch is liet helaas maar al te waar,
dat velen gebrek zullen hebben aan kleeding, deksel en
schoeisel. Nu is 't nog zomer 't Is warm; men denkt
slechts aan vacantie, en toch eischt de nood, die binnen
enkele maanden ons van alle kanten zal bespringen nu
een daad. een krachtdaad, waardoor straks het leed van
duizenden verzacht kan worden.

Tk stel voor de geheele organisatie van het Leger des
Hcils met zijn meer dan veertigjarige ervaring ter be-
schikking te stellen van een Nationale Bond van Barm-
hartigheid, waarvan ieder, wiens hart hunkert naar 'n

daad, actief werkend hd kan worden. Het Leger des
Hcils heeft zijn -vertakkingen over het geheele land ver-

spreid, en deze actie moet ook in iedere pi lats van
cenige beteekenis georganiseerd worden. Hiertoe zal

het Leger den eersten stoot geven, die ten doel hectt,

dat een tienmaal grootcr Leger van Vrijwilligers zich

zal aanmelden om straks de oorspronkelijke organisatie

ervan over te nemen en te vervolmaken.
Ons volk is een barmhartig volk — deze poging zal

een reusachtig succes worden, zal enorm veel leed ver-

zachten, maar het bceün moet nu gemaakt worden. liet

woord „Wie twee rokken heeft, dcele hem mede, die

er geen heeft, en wie spijze heeft doe desgelijks" is in

dezen tijd weer van bijzondere beteekenis geworden.
De Bond van Barmhartigheid zal tot doel hebben, dat

de geest, die uit dit woord spreekt, weer \ aardig zal

worden over ons volk, kortom dat men /ieh vrijwillig

als Lid van den Bond zal aanmelden; zoodat straks de
Leden van den Nationalcn Bond van Barmhartigheid
huis aan huis klccren en dekens en schoeisel in ont-

vangst zullen kunnen nemen, die dan na behoorlijk on-
derzoek gedistribueerd zullen worden aan gezinnen,
waar de nood liet grootst is.

Allereerst zijn nu menschen noodig, die zich vrijwil-

lig aanmelden als Lid van den Bond van Barmhartig-
heid, om straks deze goederen te verzamelen; anderen,
die weer hun auto's ter beschikking zullen stellen, of
hun vrijen tijd geven voor administratief werk — voor
het doen van huisbezoek — voor het inrichten der loca-

Iiteiten voor het sortceren, herstellen en distnbuceren
der goederen, enz. enz.
En nu mijn oproep tot de daad' Ik vraag over het ge-

heele land om vrijwilligers — let wel, om niets anders
dan vrijwilligers! Ik vraag om vrijwilligers zonder on-
derscheid van kleur of richting, want het geldt hier den
algemcenen nood' Ieder die bij de cventuecle distri-

butie der goederen niet direct belanghebbende is; vrijen
tijd en gaven ter beschikking kan stellen, kan en moet
zich nu opgeven als „Vrijwillig Lid van den Nationalen
Bond van Barmhartigheid". Aan ons Lloofdkwarticr,
Prins Hendrikkade 49—51 te Amsterdam — verwacht
ik stroomen brieven uit het geheele land — brieven
gemerkt „Nationalen Bond van Barmhartigheid", van
personen, die zich aanmelden, liefst met zooveel moge-
lijk bijzonderheden, welke ter zake dienende zijn en
Jiet organisecren van een en ander zullen vergemakke-
lijken. Eind September zal de aanvankelijke organisatie
geheel klaar zijn. Als dan de winter komt, vindt hij de
Bond van Barmhartigheid geheel paraat, mits U zich
aanmeldt als Lid. Praat er niet over — er is genoeg ge-
praat — maar meld U aan en doe het nu!

BOUWE VLAS,
Kommandant van het Leger der Hcils in Nederland.

ET UiOPU V,SCHHAL

I VlUUll T. MOLENAAR

VOOR BETERE SOORT
VISCH BELT MEN OP

HALTESTRAAT 51

3-5-3
WORDT OOK GEBAKKEN
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____________________________ door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

EEN MAN VAN DE DAAD
Spannende Wild-West-film in 8 acten.

PÖ** Verder een amusant bijprogramma.

Entree 20-30-50 ct plus belasting»

Plaatsbesprekïng in Sigarenmagazijn EISENHARDT
Stationsplein.

Wip, wip! Daar vliegen al de zieken
Hun bedden uit, want door 't gevaar
Zijn ze van schrik inééns genezen,
Ze hollen weg met groot misbaar,
En nemen in hun nachtgewaad
Luid gillende de vlucht op straat!

Terwijl sluipt Sambo met zijn vriendje
Heel stiekum weg door d'achtcrdcur;
Ze stappen daar in. . dokter's auto,
Die juist gereed staat. De chauffeur
Slaapt als een os en hoort of ziet

Geen steek van alles wat geschiedt..
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INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

KLEINEN ROEPEN OM HULP.
Met toestemming van het Edelachtbaar College van

B. en \V, te Zandvoort zal in de week van 3 tot 8 Scpt.

a.s. een collecte worden gehouden ten bate voor het
„Tehuis \oor door armoede verzwakte kinderen Je-

ruel", uevestigd te Leiden.
In dit Tehuis worden kinderen, die door ondervoe-

ding zijn verzwakt, geheel gratis en ook zonder ecnige
voorwaarde, wat vaak voor menig huisgezin onbereik-
baar is wat uiteet betreft, opgenomen om weer op
krachten te komen. Reeds een 163-tal kinderen kon
gedurende' hot bestaan van deze stichting als geheel
hersteld naar hun tamilie worden teruggezonden.

Dit werk wordt belangeloos bestuurd. Ook de ge-

neesheer, die de kinderen controleert, doet dit belan-
geloos. Dit neemt niet weg, dat, waar de stichting geen
enkele bron van inkomsten heett en geheel van vrij-

willige giften bestaat, zij zich iedere week voor nieuwe
zorgen ziet geplaatst en heel veel finantieelcn steun
noodig heett om aan hare verplichtingen te kunnen
voldoen.
Er worden kinderen opgenomen uit diverse plaatsen

van ons land van ouders van verschillende richtingen.

De voorwaarde, die voor opname wordt gesteld, houdt
zonder meer in, „heett de kleine hulp noodig".
Wat zult U doen voor dit mooie werk?
Bij dit verplegingswcrk, heett de inrichting nog een

7>laatselijken arbeid. Er komen namelijk eiken morgen
de armste kleinen van Leiden bij ons ontbijten, die

anders voor een groot deel heel vaak zonder ontbijt

op school kwamen. De zware zorgelijke tijden, welke
wij nu beleven, doen zich begrijpelijkerwijze ook in

dezen arbeid gevoelen, doch wie nog iets kan doen,
doet het van harte!
De instelling verdient cle sympathie van allen. Daar-

om: steunt volgende week de collecte. Het Bestuur.

VERLOTING „WILLEN IS KUNNEN".
Bij de trekking, welke plaats vond j.1. Donderdag

in „Monopole", viel de 1c prijs, de fiets, op no. 406.

De 2e prijs, het eetservies op no. 1423, terwijl op de
volgende nummers prijzen vielen:

11, 131, 350, 374, 377, 384, 386, 408, 409, 444,

712, 743, 765, 804, 825, 1185, 1186, 1301, 1304, 1311,

1352, 1365, 1367, 1377, 1380, 1382, 1383, 1390, 1400, 1415,

1450, 1470,
De prijzen kunnen worden afgehaald bij den heer

Putman. Vcldlaan 5/ Bentveld tot en met Maandag 10

September a.s. Prijzen, welke na dien datum niet zijn

afgehaald vervallen aan de liefdadige verceniging
„Dicrcnhulp" te Zandvoort.

BOND VAN RIJWIEL- en MOTORHANDELAREN
De Bond van Rijwiel- en Motorhandelarcn in Neder-

land (B.R.H.N.), houdt zijn 31c Jaarvergadering te Am-
sterdam op Woensdag 21 en Donderdag 22 November
in de zalen van „Krasnapolsky.

Tegelijkertijd wordt de 11e jaarbeurs voor den rij-

wielhandel en aanverwante vakken gehouden terzelfder
plaatse.

DEVIEZEN URUGUAY.
Van den Directeur van den Economischen Voorlich-

lichtingsdienst te 's Gravenhage werd een uitvoerig
schrijven ontvangen betreffende de nieuwe regeling der
deviezen-voorschriften in Uruguay.
Belanghebbenden kunnen nadere inlichtingen ontvan-

gen bij het Secretariaat der Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Haarlem, Nassauplein.

P* FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen. "98
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FRANSCHE LESSEN
De Heer Vandenbergh maakt be-

kend, dat zijn Fransche lessen

voor kinderen (v.a. 8 jaar) begin

September weer aanvangen.

Inschr. vanaf heden bij E. Vandenbergh

7 Kostverlorenstraat - Zandvoort
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Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOJLETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50
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een heerlijke Aardappel die U zeker bij

ons kunt krijgen voor een paar centen*

Moeders aarzelt niet koopt heden nog*

D uinaardappelen

Duinbonken . .

Kleine duin . .

1 k.g. 10 k.g. 25 k.g.

. 9 et 85 et 200 et

. 6 et 60 et 135 et

. 7 et 70 et 155 et

Zeeuwsche Eigenh

Zeeuwsche Blauwe

Zeeuwsche Bonte

1 k.g. 10 k.g. 25 k.g.

8 et 75 et 180 et

. 8 et 80 et 180 et

. 9 et 85 et 200 et

andaardappeien per 10 K.G f 0.71

Dagelijks hooren en bezorgen zonder

prijsverhooging bij minstens 10 K»G*
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O.H. MANNEN- EN KINDERKOOR.
Met veel genoegen kunnen wij kennis geven dat de

kinderen van O.H. 's Kinderkoor Zondag 9 September
een plezicrreisjc per Bus gaan maken naar Baarn en.

Valkevccn. Buiten hetgeen de dag verder zal brengen,
gaan zij ook naar de Heide die tegen dien tijd op zijn
mooist is. Wij brengen hier tevens de dank over niet
alleen aan de kinderen voor hun activiteit door het ver-
koopen van steunbonnen, doch ook aan diegene die
hieraan hebben medegewerkt door genoemde bonnen
te koopen en daardoor een 70 kinderen een prettig uit-
stapje te bezorgen. Als herinnering voor de leden zoo-
wel van het Kinder- al het Mannenkoor melden wij
nog dat volgende weck Vrijdag 7 September de repe-
tities in „Ons Huis" weer beginnen. Nieuwe leden zijn
welkom en ook de leden die' door hun werkzaamheden
des zomers niet kunnen komen venvachten wij weer
hoewel de afgeloopen zomer voor velen slecht geweest
is, moeten wij de moed niet laten zakken door het ver-
eenigingsleven heclemaal in de steek te laten, dus hoe-
ren zangers als het eenigszins mogelijk is, dan allen
Vrijdagavond a.s. in Ons Huis present. Aan onze direc-
teur zal het niet liggen, die geeft zich tot het uiterste,
om onze vereeniging op volle kracht te houden, on-
danks de moeilijke tijd.

Maandagavond 3 September Ledenvergadering in
Ons Huis voor het Mannenkoor. Aller opkomst ge-
wenscht.

OPRICHTING BRIDGECLUB.
Door enkele leden van de Zandvoortsche Schaakclub

is besloten tot het oprichten van een Bridgeclub.
De speelavonden zijn voorloopig vastgesteld op Dins-

dag en Donderdagavond, beginnende in September a.s.
Het spelen geschiedt in hetzelfde gebouw namelijk

Groote Krocht 20b. De bedoeling is ook hen die het
bridge willen ,lceren, tegen matige vergoeding, hier-
voor de gelegenheid te geven.
Aanmelding voor nieuwe leden: Lunchroom „De

Krocht", Groote Krocht 20b en sigarenwinkel Groote
Krocht, den heer heer Speijer.

RIJWIELHERSTELLERS-EXAMEN.
Het ligt in de bedoeling van de „Gecombineerde Rij-

wielhandelaren Organisatie's, (waarbij aangesloten de
groote neutrale en de R.K. Bond van rijwielhandelaren)
in December de gelegenheid open te stellen tot het af-
leggen van het rijwielherstellers-examen, ter verkrijging
van den titel „meester" of „gezel".
Aan het Ministerie van Onderwijs is bereids ge-

vraagd, een Rijks gedelegeerde aan te wijzen.
Overigens heeft de samenstelling der examen-com-

missie plaats, in overleg met alle kringen op vak- en
ondcrwijs-gebied.

Bij genoegzame deelname wordt de gelegenheid tot
het afleggen van het examen opengesteld te Amster-
dam, Tilburg en Groningen.
Nadere bijzonderheden verstrekt de administrateur

van de G.R.O., Surinameplein 12, Amsterdam-West.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 2 Sept. v. m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 2 Sept. v.m. 10 uur: De heer A. C. Rcuijl.
nam. 5 uur: Geen Dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 2 Sept. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning,
Bedien. H.Doop en Avondmaal en openb. Gel. bel.
n.m. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 50 en Nabctracht.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 26 Aug. v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.

Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-
waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 6.30 en 7.30 Stille H. Missen. 10 uur Hoogmis

7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. K. Antonius.
Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Vrijdag 7.30 uur Gezongen H. Mis.

7 uur Lof ter eere van 't H. 'Hart.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. TSR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat

Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

'Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg
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LEESBIBLIOTHEEK
Groote sorteering :

FRÖBEL -ARTIKELEN
Bouwplaten en Huisvlijtbenoodig-

heden.

KANTOORBOEKHANDEL
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Badgastenlijst der Otficiëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

HOTEL BEAU SITE.
W. Strauss, A'dam
A. Isay, A'dam
fam. v. Loon, A'dam
S. Acohen, A'dam
C. Adelsberger, Nuernberg
F. P. H. Rohling, Bloemendaal
Dr. v. Spanje, A'dam
J. "Weiss, Keulen,

IWed. Kloppcrt, H'sum
Zr. Schrciber, Apeldoorn
Mevr. Boasson, Apeldoorn
Mevr. v. Silthout, Bennekom

PENSION BODAMER.

fam. Dr. Brackel, A'dam
mej. Wollmann, A'dam
dames v. Erp, Leeuwarden
fam. De Boer, Meppel
Dr. Steinberg, Dortmund
fam. de Bree, Utrecht
Frau Forthcimer, Coburg
Kramer, A'dam
Klaassen, Rheden
mej. Vennema, Velp
fam. Weulink, Deventer
fam. Musch, A'dam
mej. Schrikker, A'dam
mej. Dassy, A'dam

CARLTON HOTEL.
fam. de Winter, A'dam
fam. Gobets, A'dam
fam. Bach, Essen
fam. Parel, A'dam
fam. Stakenbrood, A'dam
fam. Poppers, A'dam
fam. Rozenkranz, Karlsbad
fam. Mayer, A'dam
fam. Polak, A'dam
"fam. Dr. Groenewegen, Bilth.

fam. Welner, A'dam

PENSION CHARMA

J. G. Teewisse, A'dam
Mevr. v. Praag, A'dam
J. C. Dorp, Vijfhuizcn
Mevr. Rinkcma, Zeist
R. Pleischcr, Paris
Mej. Molendijk, Haarlem

PENSION DOLLY & EVELINE
Fraul. L. Kopeke, A'dam 1

Mej. E. v.d. Broeke, Adam 1

fam A. A Boon, A'dam 3

PENSION FAVAUGE
fam. Lissauer, A'dam
fam. Cohen, A'dam
fam. Kulker A'dam
fam. v. Dam, A'dam
mej. Laman, A'dam
fam. Dooseman, A'dam
mej. Polak, A'dam
mevr. Rosenberg, A'dam
Rosenberg, A'dam
fam. E. Asscher, A'dam
mej. Boers, A'dam
mej. v. Amerongen, A'dam
S. Lissauer, A'dam

GRAND HOTEL

Sondhelm, fam. A'dam
fam. Salomon, A'dam
Dr. Wolf, Linz
Ludwig Soln , Paris

fam. Dr. Barbach, D'dorf
mej. van Hasselt, A'dam
fam. Baardsc, Aalsmeer
fam. W. Beckker, Berlin
Mrs. M. J. Ballin, New York
R. L. Brook, Londen
C. J. Bamphylde, Londen
fam. G. Serlui, New York
Dr. Neuberg, A'dam

HOTEL GROOT BADHUIS

a ,

&&Bi&&B-K««r
;

in

— *«

Bergen, ,1. v.d. Hilversum
Blumcnthal, D.
Horner, M.
Rues, E.
Zimmer, C.

A'dam
D.
R. Haag
II. G. Bl'daalChristman,

Chu, Pr., A'dam
Hartog, P. de H'bcrg
Hartman, Dr. D. Aalten
Vcltman, C. A. A'dam
Vaags, G. W. Aaltcn

HOTEL GARNI

Mej. Kain, Bussum 2

mej. Kain, Bussum 2
Kronenberg, A'dam 1

fam. Saks, A'dam °

Tent, Nijmegen 4
Boersma, Wageningen 1

HOTEL - PENSION „IDA".
fam. Dekker
fam. Marten
fam. Zantvijk
fam. Korting
fam. Spaan
Mevr. E. Duizend
Frank
Dr. Silbermann
mevr. De Jong
fam. Steur
H. Pieper,
Miss Mc. Can Manchester
Mr. J. Hartley, Manchester
Mrs. Lombardi, Manchester

PENSION INTERLAKE
fam. Jos Vos Haarlem
mej. Kramer, A'dam
mej. Planten, Steenduin
P. Goosen, A'dam

PENSION C. KEUR
fam. Vogel, den Haag
fam v Dam Vdan
P. Klaasse Bos, A'dam
fam. La Bastide, A'dam
fam. ter Horst, Sneek

10
5

3
5
5

1

1

3

1

5

2
1

1

9

mej. Rcyncn, A'dam
mej. v. Heerden, A'dam
H. A. P. de Haas, A'dam

Hotel-Pension MARINA

10
1

4
3

1

1

1

fam. Zweypfenning, Zandv.
fam. J. Welsch, A'dam
mevr. Scholz, A'dam
fam. Weermeycr, A'dam
mevr. Geerling, A'dam
mevr. Koostra, A'dam
mevr. Siegers, Haarlem
mej. E. Pijnappel, Hilversum
fam. ten Boekcl, A'dam
lam. Nijdam, Nijmegen
mej. Ariés, A'dam
tam. Bcnnema, Groningen

PENSION MARIE.
A. M. H. Sijmens, A'dam
A. Blom, A'dam
J. Kopcc, A'dam
M. Stover, A'dam
E. Kok, A'dam
T. Amberq, A'dam
J. J. Muvlwyk, A'dam
J. Last, A'dam
H. J. Tijtcnraad, A'dam

HOTEL L'OCEAN.
G. Koopmes, A'dam
H. A. Preutnitz, A'dam
Haitman—Bckker, R'dam
E. Friedrich, den Haag
E. Sweinsberg de Jong
R. Schmitz, Berlin
D. Oosterbaan, Groningen
K. Dallwein, N. York

'

E. Ringcr, N. York
W. Krcisch, den Haag
C. Nafs, Arnhem
R. v. Es, A'dam
Katzcnellenbogcn, Paris

Borach, A'dam 1

Dorland, Arnhem 1

M. Polak, A'dam 2

mevr. Moorus, Utrecht 1

R. Moorus, Utrecht 1

mevr. Graauboon 1

G. A. Graauboon 1

H. L. Graauboon 1

M. Maycr, Essen 2
F. Freiweld, Bochum 3

PENSION PAULA.
fam. Olie, A'dam 6
Bosch v. Drakenstcin, Baarn 3
Gotschalk, Hagen 4

PENSION PRETORIA
J. Flerman, A'dam 3
M. Moscr, A'dam 2
W. Suik, A'dam 1

PENSION B. SMIT
mej. J. v. Hattem, Utrecht 1

fem. J. Gcveke, Ncd. Indië 2

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. G. M ijnarends, FIcemst. 2

A'dam 2
1

INDO
ïtabak

dames
Dr. J.

Groencnbcrg,
v. Wijk, A'dam

PENSION DE UITKIJK
mevr. Gabriël, Aerdenhout
fam. Wcnsink, A'dam
mevr. Schut, Hilversum
mevr. Simmer, Hilversum
mevr. Dr. M. Boisscvain,

Air, Bicrenbroodspot, A'dam
fam. Bauer, Naarden

PENSION VERDOONER.
fam. Gobits, A'dan. 4

1mevr. Witscr

PENSION WEST-END

mej. v. Veen, Ruinerwoldc
H. G. Koretz, Edinburgh

J. v. Gclderen, Bussum
fam. Horstink, Arnhem
mevr. Have, Flilvcrsum
Paul Junney, Brussel
Dr. J. F. van- Oven, Arnhem

PENSION IJSENBOUT.
fam. P. Wallig, A'dam 2

fam. P. Hermans, A'dam 2

mej. W. de la Chambre, A'dam 1

fam. J. Drion 2

BADHUIS „ZEEDUIN"
Aantal gasten 36

IO 15 20 eb
in nieuwe verpakking

overai ver
Boosman, mevr. Zecstr. 43 4
Bos, S. Engclb.str. 27 1

Brinkman, W. Spcykstr. 18 4
Boers, fam. [loogeweg 36 8
Borsten, N. Spoorstr. 24 1

Brce, C. de, Brcd. 44 2

Cohen v. Delft, L, Brcd. 44 2
Cohen, A. Kostverl.str.12 1

Coosen, P. Spcykstr. 20 2

D
Duizend, Mevr. E. Fav. 1

Dubenek, A. Zeestr. 5 1

Dalen, G. v. Princesseweg 15 4
Dorp, J. en A. v . Engclb.str. 27 2

Dattij, P. Brcd. 44 1

Erp. J. en A. v. Bred.str. 44

Fransman, S. Zecstr. 18 5

Forchhcimer, H. Bred.str. 44 3

Frank, A. Poststr. 9 7

Frans Mar, Zecstr. 22 3

Frank, J. Fav. 1—

3

1

Gcestman, J. Spcvkstr. 20 3

Grismigt, J. Brcd. 38 2

Grotegoed, J. Zeestr. 5 2
Groes Zichcmeycr, Gr. Kr. 5 3

Groot, J. de Ostadcstr. 11 4

Gevekc, N. Zeestr. 5 2

Gravemaker, Gasthuispl. 2a 6

H
Hobbel, Dr. H. Zeestr. 33 4

Hortland. P. Bred.str. 43 1

Hoonakker, fam. Koningstr. 35 6

Hoorweg, dames, Fav. 1—

3

2

FIckkcnbcrg, W. Zandv.1. 153 5

4T*

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

Zomer- en Winter-

fam. Bonnet, R'dam
Salomon
fam. Stern, A'dam
Monarch. Deventer

Tal] cu r

Keizer
Spiegel, Deventer

V. ROSSEM'S

A
Angclcn, P. K. v.Spcystr. 20 1

Angclen, Z. v.Speykstr. 20 2

Aleen M. v., Nicuwstr. 13 2

Albach, Engclb.str, 27 1

B
Bos, J. II. Engclb.str. 40 6

Broek, J. v.d. Pakvcldstr. 28 3

Broek, Wed. v.d. J.Stecnstr 16 3

Bontel. .1. A. v. J.Stecnstr. 16 2

Bijlc\eld, M. Ruiterstr. o 5

Baak, A. M. Brcd. 90 o

Bietcnholst. A. O.Parkstr. 49 o

Ben, G. a .d. Brcd. 80 f.

Busclaar, E. Zecstr. 5 2
Baruch, T. W.Parkst.r 5 3
Boer, .1. de, Brcd. 44 3
Bracckcl, Dr. L. Brcd. 44 3
Brakensiek, N. Ilaarl.str. 88 1

Berg, P. v.d. Zecstr. 4 2
Bagin, E. Zeestr. 40 2
Bloemhof L. Kostvcrl. 12 1

Bierman, fam. Zecstr. 71 4
Beeks, Mevr. Fav. 39 1

Baars, Jac. Fav. 39 3

2
6

Broeke, R. ten, Fav. 16
Borgman. P. Gcrkestr. 48

Hollcnga, P. Bildcrd.str. 22 4
Haselhof, A . Iloogcvcg 50 1

Hagenbeck, G. Fav. 16 1

I iattcm, .1. v. Zeestr. 5 1

Ileidcnreich, A. Zecstr. 43 2
Huskcn, G. Hoogcweg ö2 7

Tlottman, L. Hoogcweg 50 1

I

dames Israël, Zecstr. 43 2

Jayerman, .1. Gcrkestr. 15 4
Jutte. fam. Haltcstr. 60 5
Jon». T. de v. Spcvkstr. 20 1

Jansen, Wed. C. Brcd. 43 1

Jong, S. de, Bred. 44 3
Jong v. Lier A. de Hoogcw. 50 2

1

~>

Jagtman. N. Spoorstr. 24
Jestcrman, A. Kon.weg 34

K.
Koehorst, L. Zandv.1. 34
Kok, L. Spevkstr. la
Kude, P. Spcystr. 29
Kuwecl, S. Spcykstr. 20
Kramer, J. Bred. 44
Krcvcnborg, B. Bred. 187

Koster, Metzgerstr. 64 1

Kctellappcr, mevr. Bred. 44 2
Koster, A. Swaluéstr. 15 7

Kroon, ,1. Kostvcrl.str. 50 11

Kruysvcld, T. W. Parkstr. 9 4
Klaversteyn, H. Schoolstr. 6 5

Kleet. P. v. Fav. 16 4
Kortenaar, M. Metzgerstr. 30 6
Kaptcin. L. Stationsstr. 13a 3
Kranendonk, A. Zecstr. 5 3
Koertzen, F. Bildcrd.str. 10 4
Klaassen, J. Brcd. 44 1

L
Leeuw, A. de Catestr. 14 5
Lastman, .1 .v.Speykstr. 20 1

Licshoorn, I-I. Zecstr. 22 2
Luyken, C. Fav. 30 2
Langering, fam. Fav. 16 3
Leuven, fam. Tramstr. 9 3
Leeuw, H. de. Bildcrd.str. 2 6
Langeveld, C. Haarl.str. 23 5
Loggen, H. Kanaalstr. 7 6

Leon, fam. Kon.weg 31 5
Lap, .1. Bild.str. 10 1

Lamsbergen, F. I faarlcm.str. 72 4

M
Majoor, K., v.Speykstraat 20 1

Mojct, R. Zeestr. 22 3
Mever, C. Zeestr. 5 z z 1

Millct de St. Aubin, K. Bred. 44
Mulder, F. Stationsstr. 18a 3
Maurder, A. Zecstr. 5 1

Mcurs, T. v. Bildcrd.str. 22 3
Mever.JWcd. G. B. Fav. 39 1

Merden, tam. v.d. Hoogcw.36 5

Musch, H. Brcd. 44 3

N
Niewcg. A. fCostvcrl.str. 12

Neuberger, M. Zecstr. 22
Noord, T. v. Zandv.1. 60
Naninga, H. Engclb.str. 3

2
2
3
4

4Nooteboom, H. Zecstr. 43

O
Oor, C. Bred. 43

Peereboom J. Brugstr. 34 6
Pictcrscn, fam. Engelb.str. 16 4
Pinhciro, M. Haltestr. 26 1

Pas, C. Fav. 15 3
Piket, N. Smitstr. 5a 1

Philips. L. Nicuwstr. 13 2

R
Rciinga, Spcykstr. 20 8
Roven, II. v. Hoogcweg 38 5
Rindcler, R. Kerkpad 5 1

Ruiter, W. de Metzgerstr. 64 2
Rozenkrantz, M. Dr.Gerkestr.15r
Ruvs, A. Helmcrstr. 8 3

Spits, mej. S. Kostvcrl. str. 12 1

Stad, B. v.d. Fav. 1—2 1

Spanicr, Dr. A. Gcrkestr. 15a 1

Stroink, K. Spcvkstr. 20 2
Schunij. . Spcvkstr. 20 1

Sauggct, A. Spevkstr. 17a 6
Schaap. II. W.Parkstr. 20 6
Schulc, C. Brugstr. 11 5
Schakel. J. Haarl. 8 1

Stangerbcrgen, C. Smitstr. 5a 1

Simon, J. Zeestr. 55 7
Schrijver. _L. Zecstr. 55 1

Seltcr. W Bildard.str. 10 1

PENSION L. STREEP

hun. Ticheler, A'dam 4
mevr. Asscher, A'dam 1

Berger, 1

fam. Buis 3
mevr. Heukelom, Laren 1

fam. Slager, Amerika 2
fam. v. Witzcn, A'dam 2



Tak, fam. ccstr. ol 2
Tettelaar, C. Brcd. 43 1

Timmerman , H. Gr. Krocht 5 2

Tonkens, C. Kerkpad 5 1

Top, mevr., Hoogew. 36 2

U
Uijtcnhaak, J. J.Stcenstr. 11 8

V
Visser, M. Marisstr. 11

Vos, Jac. v.Speykstr. 20
Vries, H. de. Speystr. 20
Vries, A. de,'EngeIb.str. 19
Vries, D. de, Bred. 38
Vries, J. de, H. de Grootstr. 15 4
Visser, H. Stationsstr. 18a
Veen, H. v.d. Fav. 15
Vente, fam . ccstr. 71

Vaartjcns, S. Bilderd.str. 10^

Viech, G. II. Grootstr. 15
Voorst, H. v. Kon.wcg 34

W
Weers, J. Zeestr. 12

Wettcrinö. K. en L. Zeesrr. io Z

Wilkbrands, A. Pakveldstr. 23 7

Weidvoedt, H. Bred. 43 3
Willems, H. Metzgerstr. 62 2
Wollmann, E. Bred. 44 1

Waterfoort , G. Zandv.1. 171 6
Wouters, P. J.Stecnstr. 12 3
Wierper, H. Fav. 16 1

Wassink, M. Kostverl.str. 21 5
Wilde, Th. Swaluëstr. 16 7

Zutphen, J. v. Stationsstr. 18a 1

Zoolingen, J. Fav. 15 2

Zandborgen, W. Zeestr. 43 3

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorenstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogcweg 39 Telef. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

MONOPOLE Stationspi. - Zandvoort

De Dancing bij Uitnemendheid

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

C. J. TICHELAAR, Arts Zeestr.
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-
spraak.

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—6 uur.
Zaterdags 2—5 en volgens afspr.
Fondsleden : Maand. Woensd,
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Van 1— 15 Scpt. gesloten.

NED. VER. t. b. v. DIEREN
Dierenkliniek

Dr. J. JONGKIND
Kostverlstr. 17a - Telefoon 16
Spreekuren: Maandag 12—1 uur;
Woensdag 7—8; Zaterdag 4—5.

BADGASTEN,
verzendt uw goederen en bagage per

J* van Bosch & Zoon
SWALUESTRAAT 22 — TELEFOON 422

ZANDVOORT
3 x Daagsche dienst

Zandvoort — Amsterdam — Bussum — Hilversum.
Scherp concurreerende prijzen. — Vraagt onze tarieven

DIERENARTS L. J. KAS,

Leidschev. 76 Haarlem Tel. 121 11
Spreekuur te Zandvoort: Haar-
lemmerstraat 31 Dinsdags, Don-
derdags en Zaterdags 12—12.30.

Tel. 487, „Dierenhulp".

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
8—9 uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

Leesbibliotheek

„GELRIA"
Achterweg 1 Tel. 135

HERFSTDIENST DER K.L.M.

Den eesten September gaat op het gchcele Europec-

schc net clc herfstdienst in.

Voor de periode van 1 September tot en met 6 Oct-

blijft het aantal luchtverbindingen tusschen Nederland

en het buitenland hetzelfde als gedurende het zomer-

seizoen, alleen veranderen eenige tijden van vertrek.

Op de lijn Amsterdam—Rotterdam—Londen v.v. wor-

den vijf dagclijksche diensten onderhouden (vier door

de K.L.M., één door de Deutsche Lufthansa). De och-

tenddienst naar Iondcn vertrekt na 1 September om
8 uur (zomers om 7 uur) van Schiphol, om 8.35 van

Waalhaven. ..

Op het traject Amsterdam—Rotterdam—Parijs v.v.

blijven de vier dagelijkschc diensten in stand. Twee
hiervan worden onderhouden door de K.L.M., één

(met tusschenlandingen te Antwerpen en Brussel)

door de Ais France, één via Brussel door de Air

Francc en Sabena.
De ochtendienst naar Parijs vertrekt een_ uur later

dan gedurende den zomer n.1. 9 uur van Schiphol, 9.33

van Waalhaven.
Er is via Parijs een dagclijksche verbinding tusschen

Milaan en Nederland tot stand gekomen (tot en met
29 September).
Voorts wordt in de dienstregeling melding gemaakt

van de gelegenheid op Maandag, Woensdag en Vrij-

dag om Rome binnen één dag door de lucht te berei-

ken; uit Rome bestaat de/e verbinding op Dinsdag,

Donderdag en Zaterdag.
Voorts bestaan er drie dagclijksche diensten naar

Berlijn (één K.L.M., twee D.L.H.) en twee naar Scan-

dinavië, waarvan één via Hamburg (K.L.M, in samen-

werking met de Zwcedsche Maatschappij A.B.Aero-

transport).
De dienst der Deutsche Lufthansa Amsterdam

—

Essen/Müllheim Dusseldorp—Keulen zal in beide rich-

tingen 40 minuten vervroegd worden, n.I. vertrek in

Amsterdam 10.30, aankomst te Keulen 12.20, vertrek

uit Keulen 12.35, aankomst te Amsterdam 15.05.

De K.L.M, dienst Amsterdam—Huil—Livcrpool v.v.,

die gedurende den winter zïri worden stilgelegd, blijft

tot en met 6 October gehandhaafd.
Wat de binnenlandsche luchtverbindingen betreft,

gedurende de periode van 1 September tot en met 6

October blijft de dubbeldaagsche dienst Rotterdam

—

Amsterdam—Groningen v.v. gehandhaafd; voorts

komt er één dagelijksche verbinding tusschen Amster-
dam, Rotterdam en Twente (vertrek uit Rotterdam
16.20, uit Amsterdam 17.00 uit Twente 8.00). Hierdoor
worden te Amsterdam fraaie aansluitingen op de

voornaamste buitenlandsche diensten geschapen.

Ook op de lijn Rotterdam—Eindhoven v.v. blijft één
dagelijksche dienst gehandhaafd tot en met 31 Oct.,

met aansluiting naar en van Amsterdam en op vrij-

wel alle voorname buitenlandsche verbindingen.
Op de lijn Amsterdam—Rotterdam—Haamstede

—

Vlissingen wordt tweemaal daags een dienst in beide
richtingen gevlogen gedurende het tijdvak van 4 Sept.

tot en met 6 October. De aankomst- en vertrektijden

ondergingen ook hier kleine wijzigingen om aanslui-

tingen op de voornaamste internationale verbindingen
tot stand te brengen èn tevens te Vlissingen op de
Provinciale stoombootdiensten naar en van Breskens,
hetgeen van veel belang is voor een vlugge verbinding
tusschen Zeeuwsch Vlaanderen en Holland.

Vereenigïng tot Bevordering der Gezondheid in de
Grafische Vakken in Nederland. Afd. Haarlem

en Omstreken.

De collecte van bovengenoemde verecniging, welke
gehouden is op Woensdag 29 Augustus j.1. heeft opge-
bracht / 54.10.

Een woord van dank aan allen die hieraan hebben
bijgedragen en zoodoende een steentje hebben bijge-

dragen tot leniging van den nood der lijdende mcde-
menschen.

Tevens brengt het bestuur dank aan degene die

voor dit doel hebben gecollecteerd, niettegenstaande
de weersgesteldheid alles behalve aanlokkelijk was.

MODE VAKSCHOOL
Half Sept. aanvang der NAAI- en KIMIP-
LESSEN voor eerstbeginnenden en gevor-
derden ook voor gehuwden. Er wordt aan

eigen goed gewerkt.

Lessen 2% uur per week. f 3.— per maand
Aanmelding begin September.

Mevr. Olivier-Popp - tferl, Haltestr, 66
Ged. Leerares.

MAKELAAR
W. PAAP

TELEFOON 465ZEESTRAAT 15
TE HUURs
ONGEMEUB. EN GEMÊUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond

Hypotheke aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op eik
aebied. Inlichtingen kosteloos.

CRES schoenen een uitkomst voor de te-
genwoordige tijden. Laat Uw kinderen hol-
len en ravotten. De taaie rubber-
zool blijft verbonden aan het 1 n r ïï"

sterke leeren bovenwerk. 1 X HH
Prijzen vanaf I ÜlUÜ

Alleen verkoop

:

Alph* Sprengers
GROOTE KROCHT 8 - TELEF. 6

(tegenover het Gemeentehuis)

Onderhoud van Kuizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

P. Schaap
Prinsenhofstr. 11 - Tel. 439

• m

I Tandheelkundig Instituut S
m KOSTVERLORENSTRAAT 5 Ja

§ Gesloten van {

§ 1 tot 15 Sept. f

JONG ZANDVOORT.
Het Kinderkoor Jong Zandvoort heeft haar vacantio

weer beëindigd en zal a.s. Woensdag 5 Sept. weer be-
ginnen met de repetitie.

We weten wel hoe dat in den regel gaat, met zoo'ns
eerste repetitie, dan zijn er nog heel veel kinderen,
die de vacantie nog maar niet kunnen vergeten en da»
liefst nog maar een weekje willen uitstellen. Kinderen
doet dat deze keer nu eens niet, want uw bestuur
heeft zelfs in de vacantie niet stil gezeten. Beloon hun
nu met uw trouwe opkomst ook voor den eersten
keer. Temeer daar er weer heel wat nieuws op het pro-
gramma staat en waarvoor u allen noodig zijt.

Wat zou het fijn zijn als jullie nu eens ieder een
vriendinnetje of vriendje mee namen om ook mee te
helpen aan de geheel nieuwe operette „Himp, Hamp„
Houvast'". Deze operette is nog niet in Nederland
opgevoerd, dus heel wat bijzonders. Met October wil
de directeur met deze operette al een uitvoering ge-
ven, zoodat jullie wel kan begrijpen dat er vlug en
ernstig aangepakt moet worden.
Kinderen dus a.s. Woensdag van 6—8 uur naar „Ons

Huis".

VOORBEREIDEND MUZIEKONDERWIJS
Even vragen wij Uw aandacht voor den cursus iit

voorbereidend muziekonderwijs, welke Mevr. Otten-
Admiraal en Pierre Vcrdonck dezen winter zullen ge-
ven. Hoe dikwijls zijn niet de eerste lessen in piano
of zang moeilijk voor de kinderen, omdat ze de eerste
beginselen der muziek niet kennen! Hier wordt nu de
gelegenheid geboden om de kleintjes op de meest aan-
gename wijze hiermede bekend te maken. Er wordt
namelijk niet op droge wijze les gegeven, doch spelen-
derwijze leeren de kinderen de grondbeginselen der
muziek kennen door een gedurige afwisseling -van
rythmische spelen, twee- en driestemmige koorzang
enz. Daarbij is de prijs, zooals in de advertentie ge-
meld, zeer laag gehouden, zoodat deze ook voor be-
scheidene beurzen geen bezwaar is. Volgende week
komen wij nog even op het nut van dezen cursus terug'

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Op Zondag 26 Aug. j.1. behaalde onze junioren door

een 4— 1 overwinning op de Africana junioren 'den
eersten prijs. Onze hartelijke gelukwenschen!
Voor Zondag 2 Sept. a.s. zijn vastgesteld:

Zeemeeuwen adsp.—J.O.S. adsp. 2 uur.
Zeemeeuwen II—J.O.S. II. 3 uur.
Zeemeeuwen I—J.O.S. I. 5 uur.
Voor de andere elftallen zal getracht worden vriend-

schappelijke uitwedstrijden te spelen.
Onze e.v. Algemeene Jaarvergadering wordt gehou-

den op Maandag 10 Sept. des avonds 8 uur on „Ons
Huis". De convocaties hiervoor worden deze week ver-
zonden.
Bestuursvergadering op Maandag 3 Sept. des avonds

half negen aan het bekende adres.

NED. PROT. BOND.
Het bestuur van den Ned. Prot. Bond alhier (Zandv.

Kring „Godsd. Leven") benoemde tot tijdelijk cate-
cheet Ds. D. van Peursem te Uitgeest. Reeds binnen
enkele weken stelt Ds. v. Peursem zich voor met de
catechisaties te beginnen.
Ook te Heemstede, waar Ds. Padt voor den Prot.

Bond geregeld catechisatie "gaf, zal Ds van Peursem
diens werk overnemen.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 20 tot en met 25 Aug. werden 68 kuip-

en 381 douchebaden genomen.

CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL.
Op de Christelijke Kleuterschool, Brederodestraat 31

is nog plaats voor nieuwe leerlingen. Dringend verzoe-
ken wij U, uw kind bij den aanvang van de nieuwe cur-
sus op Dinsdag 4 September a.s. te laten inschrijven,
waartoe gelegenheid bestaat in 't schoolgebouw, des
morgens 9 uur.

Gedurende September be9taat bij

Mevr. R, Ötten-Admiraal = Brederodestr, 138
EN

Pierre Verrtonck - Haarlemmerstraat 50
gelegenheid tot inschrijving voor het

Klassikaal voor bereidend muziek-
onderwijs en Kinderkoorzang*
(kinderen vanaf 6 jaar).

De cursus loopt van 1 October tot l Juni. Lesgeld
ƒ 10 te voldoen in 2 termijnen of ƒ 1.25 per maand.
Aan het eind van den cursus wordt bij genoegzame

deelname een Kinderoperette opgevoerd.
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REISINDRUKKEN.
V.

De vacantietijd is voorbij. De scholen zijn weer be-

gonnen en daarmede is de vacantietijd beëindigd ook
voor de moeders of de vaders.
Er zullen nog wel vacantiegangers zijn, want er zijn

altijd minder gelukkigen, die moeten werken en vaak
dubbel hard moeten werken, als anderen hun zenuwen
ontspannen door vacanticrust.
Maar toch zal hun aantal gering zijn in vergelijking

bij het groot aantal, dat in volle zomertijd vacantie ge-

niet of genieten kan. Want er zullen er zijn, die wel
vacantie zullen heben, maar die dan ook zich niet ge-

heel vrij zullen kunnen maken van drukkende zorgen,
die zich zelfs dan niet laten verjagen.

Onwillekeurig dringt de vraag nu naar voren, als we
dit zinnetje nog eens overlezen, of dat soms de groote
invloed kan zijn, waardoor Zandvoort zich op een min-
der goede seizocnuitslag kan beroemen, dan verwacht
had kunnen worden.
Maar daarover nu niet. Hoewel het oordeel daarover

als een paal boven water staat, is het seizoen nog niet

beëindigd.
Althans niet officieel geëindigd en dus kan het slot

der boeken nog niet worden opgemaakt. We twijfelen
er geen moment aan, ot we zouden dat slot in enkele
van het verzetten van de Amsterdamschc vacanties
zouden zijn, om onze uitspraak als voorbarig gesigna-
leerd te zien.

Maar officieel is het einde van de badtijd er nog
niet en dus is het seizoen nog niet beëindigd.

Bij voorbaat dus maar geen voorbarigheid en meer
het algemeene.

Opmerkelijk is het, dat de vacantietijd de seizoen-
tijd zoo geheel regeert.
Hoorde men in vroeger jaren nog heel vaak: gezond-

heid — ontspanning — zeelucht — rust — als motief,
in de laatste jaren is het bijna uitsluitend: de vacantie
van de kinderen.
De vacantie van de knideren is dus een belangrijke

factor voor het seizoenleven. Daar dient weer niet bij

vergeten te worden, hoe groot de invloed is geweest

van het verzetten van de Amsterdamsche vacanties

door het inlasschen van de herfstvacantie.

Wat kon vroeger de Koninginnedag als slot van het

seizoen een ware feestdag voor Zandvoort zijn.

Hoe werden alle krachten dan ingespannen, om die

slotdag een echte feestdag te doen zijn. Gasten en
inwoners werkten samen en er was die dag een alge-

meene feestvreugde, waaraan niemand of bijna nie-

mand zich onttrok.
Uit die dagen weten we nog te herinneren, dat vele

gasten zich een behelpen getroostten in een reeds gc-

;heel of gedeeltelijk opgepakte verhuisboedel, omdat
het Zandvoortsche feest zoo bijzonder gezellig, zoo
echt feestelijk onder elkaar was.
Zeker, de stad had wel grootschere feesten, er was

Het spel gaat beginnen!

Nog eenige dagen scheiden ons van den 16en Sep-
tember, den dag, dat het c'ompetitierad van den K.N.
V.B. weer gaat draaien.
Met groot ongeduld wachten duizenden in den lan-

de, spelers en kijkers, op het sein van den scheids-
rechter, waarop twee maal elf sportboys elkaar de eer
van de overwinning in vreedzamen, eerlijken kamp
(tenminste zoo hoort het) betwisten. En deze eerste
wedstrijd is dan de inleiding voor een zeventiental
volgenden, die uit zullen maken, welk elftal het sterk-
ste, en welk het zwakste der afdeeling was.
Een nieuw seizoen, dat veel voetbalvreugde, maar

ook veel voetballeed met zich mede brengt. Doch, wie
de vreugde zal genieten, het leed zal treffen, houdt de
toekomst vooralsnog in haar schoot verborgen. Men
kan denken, hopen, wenschen, voorspellingen doen,
met zekerheid is niets te zeggen, omdat de voetbal-
sport zoo onzeker is. Het is juist deze onzekerheid,
welke haar zoo aantrekkelijk maakt, en altijd weer
nieuw doet zijn, die telkens weer de steeds grootcr
wordende supporters-scharen naar de velden lokt, die
in het hoogtij-seizoen „het voetbal" tot onderwerp
der gesprekken maakt in huiskamer, café, winkel,
trams, boot, spoor, ja, waar niet al. Is het aantal te
benaderen van hen, die met groote nieuwsgierigheid
het oogenblik verbeiden, waarop in de steden voor de
winkelramen de uitslagen bekend gemaakt worden, op
het platteland de radio-omroeper de resultaten meldt?
Is zelfs maar eenigszins te berekenen, hoevelen telkens
weer de ranglijstjes bcstudceren, en de kansen bereke-
nen van hen, die hun favorieten zijn? Die toch met
een niet te verwoesten optimisme de verceniging, aan
wie ze hun hart verpandden, steeds weer voedsel vin-
den voor hun verlangen, hun club no. één te zien?

Inderdaad, er is geen sport in ons land, die zoo po-
pulair is, zooveel aanhangers telt, zooveel besproken
wordt, als de voetbalsport,

Thans een woordje tot de spelers. Ge staat voor
een nieuw seizoen, waarin ge de kleuren van Uw elftal

hebt te verdedigen, in de eerste plaats als speler, in de
tweede plaats als clublid.
Er zal veel van U vereischt worden. Ge hebt U ge-

heel te geven en steeds denken aan de lessen, welke ge
van Uw trainer gedurende de zomermaanden ontvan-

daar veel meer te doen, het was daar drukker. Maar
juist om deze groote drukte, die de laatste jaren al

meer en meer rommelig werd, te ontgaan, juist daarom
bleef men op Zandvoort. Op Zandvoort, waar men die
dag zoo echt gezellig kon uittecstcn.

En de scholen, ze begonnen toch pas in September.
Nu beginnen de scholen reeds in de eerste helft van

Augustus.
Gevolg?
Dat men, als men zich niet direct inschakelt op het

scholen begin, onaangenaam verrast wordt als daar in

de volle seizoentijd, waarbij het denken clan nog toeft,

plotseling de gepakte verhuiswagen reeds op de terug-

tocht ziet.

Immers, de scholen beginnen weer te Amsterdam.
En nu mag het waar zijn, dat vele vreemdelingen uit

andere dcelen van het land Zandvoort de voorkeur ge-

ven boven andere plaatsen, even waar is het toch ze-

ker niet minder, dat Amsterdam het leeuwenaandcel
van ons badgastencijfcr aangeeft.
Dat is ook niet te verwonderen. Was de verbinding

beter en het tarief lager, Zandvoort zou er zeker wel
bij varen. Dan niet alleen in de scizoentijd, maar voor-

al ook als forensenplaats.
Want ook daarop is een groot deel van Zandvoorts

bestaansmogelijkheid gebouwd.
Daarover later wel eens nader, zoo hopen we.
Dat de eenc factor echter nauw verband houdt met

de andere zal niet betwijfeld worden.
En wat in dat opzicht de verdere verwachtingen zijn,

ook daarover zal niet geredetwist worden.
Nog nooit hebben we in een seizoen — en wc heb-

ben toch zoo al menig jaartje achter de rug — zooveel
huizen en kamers leeg gezien als in het seizoen, dat
reeds gesloten werd voor het geëindigd was.

Zie, onwillekeurig komen wc weer in de cirkelgang.
Maar kan het ook wel anders?
Kon het wel anders, als men ziet, hoe veel Zand-

voort voor heeft op andere badplaatsen en hoe bedroe-
vend de algemeene resultaten zijn, daar, waar men het
ieder en allen zoo gaarne anders en beter zou gunnen?
Zoo oogenschijnlijk 'dwalerf we heel erg ver van ons

onderwerp af.

Toch is het niet zoo ver, als misschien gedacht wordt.
En zeker niet zoo ver als we bedoelen.
We spraken over de kinderen in hunne vacantietijd

op Zandvoort.
Daarbij hadden we moeten zeggen: de jongere jeugd.
Want dat heeft ons op onze zwerftocht getroffen,

dat de grootere jeugd er zelf op uittrekt.

Wat enkele jaren geleden nog onmogelijk gedacht
zou kunnen worden, is in enkele jaren tot een zoo
groote afmeting uitgedijd, dat het wel invloed op
Zandvoort als seïzoenplaats moet uitoefenen.
Waarom zullen de ouders zich de moeiten van de

seizoenverhuizing getroosten, waarom zullen ze groote-
re uitgaven in deze offeren ,als thuis de rust door het
vertrek van de „kampeerders" zoo in alle kalmte is

neergestreken?

gen hebt. Bedenk, dat ge Uw spel speelt niet alleen

voor Uw genoegen, maar ook voor het genoegen van
Uw medespelers. Wenscht ge niet eiken Zondag te

spelen, en alleen dan, wanneer ge „zin" hebt, ga dan
niet spelen in een elftal in competitie-verband. Zoek
dan een plaats elders, waar ge komt in een Uw pas-
send milieu, en men louter „vriendschappelijke" wed-
strijden arangeert. Dat is het zoete genoegelijkhcids-
voetbal, zonder pit, zonder perspectieven tot promotie,
zonder het leven van de gezonde eerzucht, eigen aan
bijkans elke sport-bcoefenaar.
Ga sportief met uw medespelers om. Bedenk, dat

het geen pas geeft, hun fouten te verwijten, omdat ge
zelf ook fouten maakt. Elke speler heelt nu eenmaat
geen evengroote capïcïteïten. Zijn er minder sterke
broeders onder, tracht dan, door dubbel Uw best te

doen, de tekortkomingen te elimineeren. Verval nim-
mer in „kankeren". Dit is een begin van afbraak. Er
is nog nooit een wedstrijd gewonnen door een ploeg,
die verzwakt werd <loor tweedracht. Slechts eendracht
maakt macht!
Gehoorzaam aan de bevelen van Uw aanvoerder.

Deze is er niet alleen, om te tossen, en na afloop den
scheidsrechter te bedanken. Hij is de leider, het hoofd,
en aan hem hebt ge Uw vertrouwen gegeven. Verwis-
sel nimmer op eigen initiatief van plaats. Laat dit aan
den captain over te beslissen.

Verlies onder geen omstandigheid Uw zelfbehecr-
sching. Dit heeft altijd deceptie voor U tengevolge.
Behandel Uw tegenspelers als sportbroeders, zelfs dan
nog, als zij, volgens Uw mecning in gebreke blijven,
Uw goede voorbeeld zal beter uitwerking hebben, dan
een onvriendelijk optreden.

Blijf correct tegenover den scheidsrechter. Hij is im-
mers een mensch, met fouten en gebreken, zooals ge
zelf zijt! En hij doet het eveneens voor zijn genoegen.
Beschuldig een referu nimmer van partijdigheid. Durft
ge met de hand op Uw hart te verklaren, dat ge de
spelregels zóó kent, dat ge criteik op de leiding uit

moogt oefenen? Weet ge, dat de uitlegging der spel-

regels, de beoordeeling van buitenspel, hands, free-kick
aan hem, en niet aan U is. Becritiseert de scheidsrech-
ter tijdens een wedstrijd Uw fouten? Lacht hij U uit,

als ge een niet te missen kans om zeep brengt, of een
houdbaren bal doorlaat. Neen toch. En waar haalt gij

dan het recht vandaan, hem onwellevend of onwelwil-
lend te behandelen? Verlies nooit uit het oog, dat hij

de hoogste vertegenwoordiger van den bond, onder

Daarbi] moet niet vergeten worden, dat de woning-
toestanden in de laatste jaren zoo heel, heel erg ver-

anderd zijn.

Misschien geeft dat „woningtoestanden" een andere
richting aan de gedachten, clan we bedoelen en zonder
we beter kunnen spreken van: woninggewoonten.
We bedoelen daarmede, dat velen, die anders jaar in

jaar uit naast hun zaak in de stad ook hun huis in de
stad hadden, thans andere woon gekozen hebben.
Neem eens de kantoortrein, die naar het Gooi gaat.

Zie eens, hoc in Bussum, Laren, Soest en andere fo-

rcnscnplaatsen in het Gooi of het Utrecht^chc heuvel-
land zwermen en zwermen forensen de trein verlaat.
Wandel ot fiets eens door het Gooi en zien eens, hoc

overal en overal de nieuwbouw bewijst, dat de stede-
ling van de oude gewoonte is afgeweken en door de
goedkoope en verzekerde verbinding het landleven de
voorkeur heeft gegeven.
En als daar dan in eigen omgeving, waar men zijn

tuin, zijn kennissenkring, zijn vrienden heeft de rust
is wedergekeerd door het vertrek van de jeugdige le-

vcnslustigen, waarom zal men dan üaan ontvluchten,
waar men verlangend op heeft gewacht en dat in va-
cantietijd juist 700 spoedig bereikt wordt?
Bovendien, de ouderen mogen zich voor ontspanning

een vaste woon kiezen, de jeugd is daarvoor te wispel-
turig.

Ot neen, laten wc het zoo niet noemen. Laten we
zeggen, dat het oude trekkcrsbloed ontwaakt is en de
nomaden kiem in gunstige tijdsomstandigheden ver-
keert, om zich chronisch te ontwikkelen.
Waar men dwaalt in het land, telkens en telkens ont-

moet men de trekkers.
Op de hoofdwegen in rijen. Rijen, die zich splitsen

en weer splisten en in kleinere, al kleinere groepjes uit-

eenvallen.
Maar overal vindt men ze terug. Soms op zulke

plaatsen, dat telkens en telkens weer de onbeantwoor-
de vraag naar voren dringt: Hoc vinden ze die plek.

Natuurlijk vooral in die gedeelten, welker uitge-
strektheid gezegend wordt met natuurschoon.
"Midden op de Veluwe troffen wij op het onverwacht

een tentenkamp aan, dat ons even deed aarzelen de
toevallig gevolgde weg nog verder te gaan. We meen-
den op de uitgebreidheid afgaande, een soldatenkamp
voor ons te zien. De tentenstad bleek echter bevolkt
door kampeerders.
Laten we hier nu niet de maatschappelijke oorzaken

opsommen, die dit trekken naar buiten hebben bevor-
derd.
Het feit, dat de linnen woning thans bijzonder in

trek is kan immers op eigen strand in het tentenkamp
worden waargenomen.
Dat het linnen dak een der factoren is, die het sei-

zoen 1934 heeft beinvloed. dat deze factor gevoegd bij
de andere een versterkte invloed heeft gehad, daarover
behoeft heusch niet licht gedacht te worden.

Apeldoorn, Augustus 1934.

welks auspiciën de wedstrijd gespeeld wordt, is.

Als clublid zult ge de plichten tegenover Uw ver-
ceniging hebben na te komen. Ge hebt niet alleen rech-
ten, ook plichten. Tracht nooit van mecningsverschil-
len met Uw bestuur een-ondcr-ons-rellctjc te maken.
Ge bereikt negatieve resultaten, en schaadt de interne
organisatie van Uw club. Het geklets onder elkaar is
als een langzaam werkend vergif, dat op den duur de
kracht Uwer verecniging sloopt. Hebt ge op- of aan-
merkingen, wendt U dan rechtstreeks tot Uw bestuur,
dat zeker de zaak zal onderzoeken, en als het kan, de
grieven weg zal nemen. Deze weg is de meest spor-
tieve, eveneens de meest positieve.
Bemoei U nooit met het publiek. Dat kan tot de

meest ongewenschtc toestanden leiden. Het publidk
meent het meestal eocd, maar veel narigheid vond haar
oorsprong in goede bedoelingen.

En gij publiek, ook met U hebben wij voor den aan-
vang van het seizoen een appeltje te schillen .

Ge gaat naar een wedstrijd als een menigte goede,
brave Hollanders, met den opzet, van een „fijne" wed-
strijd te gaan genieten. Ge hoopt Uw elltal te zien
winnen, en Uw aanmoedigingen zullen een prikkel ter
overwinning zijn.

Als ge niets meer doet, dan is het \oor elkaar.
Maar als Uw elftal verliest''1 Ondergaat ge de te-
genslag als een goed, brave Hollander?
Ot -valt ge uit Uw rol. en staat als een pias met uit-

puilende oogen, drukke (misschien dreigende) armgeba-
ren, en knjschcndc stem langs het lijntie? En stort Uw-
fiolen van toorn uit over het hoofd van den scheids-
rechter (die er natuurliik niets van kent). o\er de te-
genpartij, en over Uw eigen spelers'
Om zoo Uw genoegen, en dat van de spelers, scheids

rechter en grensrechters te vergallen?
Dat kan, dat mag Uw bedoeling niet zijn. Ook vanU wordt sportivitcit en eerlijkheid verwacht. Gij kunt

zoo ontzettend veel invloed uitoefenen op een prettig,
doch ook op een onprettig verloop \ an den wedstrijd.
Welnu, neemt U voor bij den aanvang van seizoen
1934-'35 alles in het werk te stellen, het competitie-rad
zonder wanklank te doen draaien. Dat is de grootste
genoegdoening, die ge Uw club kunt geven. En als
trouw en goed supporter hebt ge daar prijs op te stel-

len! (Nadruk verboden.)
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INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING
In de komende winter zal naar wij vernemen de Ar-

beiders Avondschool weer worden voortgezet. Even-
als de vorige cursus zullen jongeren en volwassenen in
tot de school toegang hebben en zoodoende in de
gelegenheid zijn hun kennis op te frisschen en aan te
vullen. Nadere mededeelingen omtrent den aanvang
van de school en verdere bijzonderheden zullen nog
worden gepubliceerd. Men kan zich echter thans reeds
als leerling aanmelden bij het Bestuur van het Insti-

tuut voor Arbeidersontwikkeling.

COöP. „ALLER BELANG" U.A. ZANDVOORT
In verband met een in September 1934 te houden

jaarvergadering maakt het bestuur den leden attent
op het bepaalde bij artikel 31, eerste lid der Statuten,
waarvan de inhoud luidt als volgt:
„De agenda voor de algemecne vergadering wordt

vastgesteld door het bestuur. Dit is verplicht daarop
te plaatsen alle voorstellen, die tenminste 14 dagen
vóór de vergadering door de commissarissen of door
ten minste 10 leden schriftelijk bij het bestuur zijn in-

gediend."
Naar alle waarschijnlijkheid zal bedoelde jaarverga-

dering cp 24 September des Maandags plaats vinden.
Eon definitieve oproep zal echter nog volgen.

Het Bestuur.

DE BLOEMENDAALSCHE REDDINGSBRIGADE.
heeft op verzoek van de Castricumschc Reddingsbri-

gade een goedgeslaagclc demonstratie gegeven aan het
strand te Bakkum. Als komisch nummer stond een ver-
ongelukte huwelijksboot op het programma. Maar na-
tuurlijk word de bruid door de bruidegom gered.

NED. PROT. BOND.
A.s. Woensdag hoopt ds. D. v. Peursum van Uitgeest

door het bestuur van den Protestantenbond aangesteld
om godsdienstonderwijs te geven, met zijn catechi-

saties te beginnen. De uren zijn als volgt vastgesteld

:

van 5.15 tot 6 voor jongens en meisjes van 13 tot 15

jaar. Van 8—9 uur voor jongens en meisjes van 16 jaar
en ouder. Iedere jongen of meisje is welkom.
Ds. N. Padt is voor eenige dagen met vacantic ver-

trokken: adres Zutphen, Marschweg 5. Tel. 730. Voor
Kringaangelegcnhedcn wende men zich tot den heer J.

van Sluisdam, Brederodestraat.

16-SEPTEMBER BETOOGING TE AMSTERDAM.
De S.D.A.P. en het N.V.V. organiseert op 16 Scpt.

een groote bctooging te Amsterdam, waaraan ook de
atdeeling Zandvoort deel zal nemen.
De kosten per spoor zijn 55 cent per persoon, terwijl

het bewijs van deelname 15 cent bedraagt. Totaal dus
./' 0.70.

Aanmeldingen voor deelname kunnen geschieden tot

en met Woensdag 12 September bij de volgende adres-

sen: A. J. van der Moolen, Ten Katestraat 2; P. Toeset
Emmawcg 5 en bij F. R. Bisenberger, Emmaweg 1. Bij

de aanmeldingen moeten tevens de gelden gestort wor-
den.

VEREENIGING „HET HOOGELAND".
Onder verwijzing naar de in dit nummer voorkomen-

de advertentie betreffende een inzameling ten bate van
bovengenoemde Vereeniging, vragen wij bij dezen aller

lezers belangstelling voor dit belangrijke werk der

barmhartigheid.
De bekende vereeniging „Het Hoogeland' 'met haar

4 inrichtingen „Het Hoogeland" en „Ons Huis" te

Beekbergen, „Filadelfia" te Vries (Dr.) en „Wühclmina-
hoeve" te Opende (Gr.) verricht een reddings- en op-

heffingswerk van algemcene beteekenis.

In genoemde kolonies worden verpleegd: ontslagen

gevangenen, voorwaardelijk veroordeelden, zwervers,

landloopers, alcoholisten, geestelijk en maatschappelijk
onvolwaardigen en ouden van dagen, uit alle standen

van alle gezindten van ons volk en uit alle dcelen des

lands.
Getracht wordt deze personen weer pasklaar te ma-

ken voor de maatschappij of indien noodig, hun een
blijvende plaats in de kolonies te geven.

Hieronder laten wc volgen een overzichtje over den
arbeid der Vereeniging over 1933.

Het totale aantal verplecgdagen bedroeg 57464

Het totale aantal verpleegden 300

Nieuw opgenomenen 144

Door de Vereeniging in de maatschappij terugge-

plaatste personen, waarvan tevens het patronaat werd
geregeld 58

Buiten de kolonicgcvallen werd aan 1153

personen een warme maaltijd, brood of koffie verstrekt.

Nachtlogics werd verstrekt aan 301 personen.

Het aantal aanvragen voor opname, dat wegens plaats

gebrek moest worden afgewezen, bedroeg 163
" Deze beknopte cijfers tooncn U duidelijk de uitge-

breidheid van het werk, waarvoor een inzameling zal

worden gehouden.
Is het noodig dezen noodzakelijkcn en heerlijken ar-

beid der liefdadigheid nog meer bij U aan te bevelen?

U kent immers bijna allen de Vereeniging „liet Hooge-
land" en haar mooi werk.
Wii houden ons er van overtuigd, dat deze arbeid

Uw volle sympathie heeft en vertrouwen, dat wanneer
het plaatselijk Comité op Dinsdag 11 September a.s.

een collecte dag organiseert, U uw steun niet zult ont-

houden.
Collectanten voor dien dag kunnen zich aanmelden

bij inej. N. de Vries, 1 laltestraat 55.

Het Plaatselijk C omité.

Geschaafd kurk - Goede vulling voor

Kinderbedjes, Strand- en Serrekussens— (zacht en droog.) —
per pak ƒ 0.25

in de

DROGISTERIJ J- C. A. STIJNIS
]

ORANJESTRAAT 7 — TELEFOON 247 |

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465
TE HUURi
OIMGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheke aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
aebied. Inlichtingen kosteloos.

Theater MONOPOLE
ZANDVOORT - TELEFOON 40

12 SEPTEMBER - 8,15 uur
slechts één buitengewone volksvoorstelling van

het successtuk

RUBBER
Spel uit Deli in zes tafereelen door
MEVR. M. H. SZEKELY—LULOFS

Regie: LOUIS SAALBORN
Zakel. leiding: MAURITS PARSER.

Optreden van H.H. LOUIS SAALBORN, JAN
_ VAN EES, Folk. Kramer, Ad. Dresselhuys, Joh.

B Timrott, Joh. Liesting, H. K. Teune, Henry Tie-
mcyer, Theo Vink, Ger. Limper, Willy Timrott,
Bob v. Leersum, Ger. Hartkamp, Dames Carla de
Raet, Péronne Hosang, Atie Crok, Anny Schuitc-
ma, Ito Katisha, Delianen, Koelies e.a.

NIEUWE DECORS.
Naar ontwerp van Saalborn, door Carel Otte.

Prijzen der plaatsen ƒ 0.75, ƒ 1.00, ƒ 1.50

plus rechten.

Plaatsbespreking op den dag der voorstel-

ling van 2—4. — Overal stampvolle zalen.

UIT DE PERS:

Telegraaf:: Er is in deze opvoering de triomf van
het spel en de triomf van de persoonlijke
prestatie.

Nieuwe Rott. Courant: Dit stuk is stellig een
groote verrijking van ons nationaal reperi

toire. Een werk dat diepen indruk maakt op
het publiek! Voortreffelijke decors.

Nieuwe Courant: Dit stuk heeft het voordeel, dat
geen filmcopieën, maar werkelijk tooneel
wordt gebracht. Ieder tafereel is 'n climax.

Groene Amsterdammer: Zóó harmonisch, dat
men misschien voor de eerste maal als Hol-
lander iets begrijpt van wat de Rimboe op
Sumatra is!

MEER DAN
50 Opvoeringen in den Zomer te A'dam
Het bewijs: Het publiek houdt van tooneel,

mits het goed tooneel is!

aBaraswMaBM^

Swalue'straat 1

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter' en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-A Svsur anti e
TELEFOON 181

Nu de Badgasten weg zijn!!
STOFFEEREN — BEDDENMAKEN

BEHANGEN — OPBERGEN VAN MARKIEZEN.

L. BALLEDUX
Verlengde Haltestraat 79 - Telefoon 296

ONVOORZICHTIG EN DE GEVOLGEN.
Meermalen hebben we in de Zandvoortsche Cou-

rant een waarschuwing geplaatst over wat de gevolgen
kunnen zijn, als duinwandelaars onvoorzichtig met si-

gaar of sigaret omgaan.
Helaas is deze zomer niet zoo vol van zomerwarmte

geweest, dat het van een uitgedroogd duindek gespro-
ken kon worden. Toch heeft er een droogte periode
over het duin geheerscht, waardoor de brandbaarheid
van de beplanting werd bevorderd.

Het ontbreken van zomerwarmte en het minder
gunstige weer zijn echter factoren geweest, die toch
het aantal duinbranden heeft beperkt.
Althans er zijn niet zulke duinbranden te vermel-

den als in andere jaren. Toen gingen vaak tientallen
h.a. in vlammen op en was' prikkeldraad versperring
het noodwendige gevolg er op.

Helaas!
Want de algemeene klacht is, dat de duinvrijheid in

Zandvoort zoo beperkt is. Maar als men duinvrijheid
wil, dan moet men die ook verdienen. Dat verdienen
moet gebaseerd zijn op waardeering en men kan moei-
lijk vergen, dat anderen ons zullen geven of schenken,
waarop we zelf geen prijs schijnen te stellen.

We weten wel, dat vele en vele duinwandelaars de
noodige voorzichtigheid betrachten. Dat ze alle aan-
dacht geven aan het gevaar, dat ontstaan kan, als on-
voorzichtig met vuur wordt omgegaan. We zouden
zelfs namen kunnen noemen van hen, die anders dade-
lijk naar pijp of sigaar grijpen, maar die hun rookgenot
gaarne opofferen, als ze een' omzwerving door ons
mooi duingebied ondernemen.
Niet alleen uit voorbeeldszin, maar ook uit plichts-

gevoel. Uit plichtsgevoel, omdat ze weten en begrij-
pen, hoe anderen, minder voorzichtig en minder be-
zorgd zoo gemakkelijk groot gevaar kunnen doen ont-
staan.
Omdat ze weten, hoe mooi onze duinen in de omge-

ving zijn, hoe heerlijk het dwalen is in die nog onge-
repte kleine wildernissen, die men in Zandvoorts om-
geving nog zoo verrassend veel kan aantreffen.
We willen Zandvoorts jeugd niet vrij pleiten, maar

een feit is het, dat vroeger de duinbranden het meest
voorkwamen in de vacantietijd. En dat heel vaak de
oorzaak gezocht moest worden bij hen, bekend om
hun lust tot vreugduiting, die zooals die jeugd dan
meent getoond moet worden door een „fikkie".

Klein begonnen waren de gevolgen niet altijd in hun
uitbreiding te beheerschen en moest weer alarm ge-
slagen worden voor: duinbrand.
Gelukkig was altijd bereidwillige hulp dadelijk be-

reid tot beperkend ingrijpen.

Waren er dan ook geen bijzondere versterkende fac-

toren, dan bleef de vernieling tot een klein oppervlak
beperkt.

Maar de opzichters en duinwachters hadden dan
toch maar weer in hun rapport te vermelden: duin-
brand.
Nog eens, we willen niet alle factoren opnoemen, die

naar onze meening er toe hebben bijgedragen, dat deze
zomer het vuur minder in het duin heeft kunnen ver-

nielen.
Laten we hopen, dat het woord van de ouders, dat

het voorbeeld van ouderen, hierbij een belangrijke fac-

tor is geweest.
Dat de opvoeding in huis en in school ook bij dit

deel van de vorming tot den algeheelen mensch van
gunstigen invloed is geweest.
De naderende herfst heeft echter andere factoren

gebracht. De rijpende duinvruchten, de bramen, heb-
ben tot drukker duinbezoek gelokt.

Helaas heeft deze duinsport een zeer ongelukkig ge-

volg gehad.
De reeks der duinbranden is in de enkele weken, dat

de bramen rijpten, op ontstellende wijze vergroot. En
waar de meeste bramen te vinden zijn op plaatsen, die

ver afgelegen in 't duin schuilen en dus gewoonlijk niet

zoo druk bezocht worden, daar was het gevaar grooter
dan wanneer zoo'n duinbrand in de onmiddellijke om-
geving van het dorp ontstaat.
Men moet het gezien hebben hoe het duinvuur voort-

jaagt langs de dorrende helmen en vliegensvlug tus-

schen de duinbeplanting voortkruipt, om zich te kun-
nen indenken, hoc op een eenzame plaats in enkele
oogenblikken een groote vlakte zwart geblakerd kan
worden.
Wij voor ons vinden alleen de oorzaak van deze

branden te moeten zoeken in: de cigaret.

Het rookmiddcl, dat door verschillende omstandig-
heden steeds minder onmisbaar wordt in het dage-
lijksch gebruik.
Maar die cigaret vooral is in 't droge duin gevaarlijk.

Gevaarlijk door het smeulend peukje, dat niet altijd

met zorg wordt gedoofd maar vaak — ook onbedoeld
onachtzaam — wordt neergeworpen.
Dan is dat doorsmeulcn, dan is dat vonkend puntje

helaas maar al te vaak het begin van duinbrand.
Op de grens van Noordwijk hebben twee zeer ern-

stige duinbranden gewoed.
Er behoeft niet aan getwijfeld te worden, of bramen-

zoekers zijn de aanstichters geweest, al zullen ze dan
ook ongewild brandstichters zijn geworden.
Er behoeft ook niet aan getwijfeld te worden, of de

cigaret is het middel geweest.
En nu de gevolgen.

" Verscherpt toezicht op de duinwandelaars, beper-
king van de toch al zoo beperkte duinvrijheid.
Het is te begrijpen.
Nog kort hebben we bij vacantiedwaling gedoold

langs de smalle paden, die zich slingeren door de uitge-
strekte eenzame Brabantsche bosschen of door de uit-

gestrekte heidevlakten van de Veluwe, zoo groot, zoo

MEVROUW, Laat U bijtijds Uw Najaar- en Winter-
kleeding maken bij het welbekende adres:

Costumiere Molenaar-Tesselaar
VERLENGDE HALTESTRAAT 81

Knippen vanaf ƒ 1.—,
passen inbegrepen.

Pasklaar vanaf ƒ 1.75

VLUGGE BEDIENING. — PRACHT COUPE.
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mooi. zoo eenzaam.
Dan soms maakte zich een beklemmende angst zich

-van ons meester.
Dat dit mooie, dat -voor ons was als een openbaring

-van Hollands mooi en Hollands heerlijkheid, dat dit

gebied, waar nu onbeperkte vrijheid heerscht voor ie-

der, die deze natuurrijkdom wil ontdekken, door één
enkele vonk, geworpen door een onvoorzichtige, geslo-

ten kan worden.
Dan dachten wc aan de vrijheid, die nog slechts en-

kele jaren geleden in Zandvoorts duin hcerschte en
-wat daarvan gekomen was op heden.
Hoe we het ook betreuren, dat de duinvrijheid zoo

-wordt ingeperkt, laten we eerlijk zijn en zeggen: het

is volkomen begrijpelijk.

Dat is het juist, waarom wij meer aandacht hebben
geschonken aan die duinbrand, dan wel gebruikelijk is.

Zandvoort heeft meer dan duinvrijheid en bramen.
Er kan meer vernield en vernietigd worden, dat later

bij gemis een verlies, een zeer groot velies zal blijken

te zijn.

Een verlies, -waarbij dan tevens vermeld zal moeten
-worden: het is nu te laat.

Zandvoort heeft alles en alle krachten noodig want
er dreigen donkere tijden.

Nog eens: zou het teeken van de duinbrand verstaan
•en begrepen kunnen worden.

NED. VER. v. HUISVROUWEN.
Op Dinsdagmiddag 11 Sept. a.s. zal de opening van

het winterseizoen der Plaarlemschc afdeeling plaats

hebben en wel, zooals in het maandblad dezer afdee-

ling wordt bekend gemaakt, in de Stadsschouwburg,
Wilsonplein. Medewerking verleent het ons zoo wel-

bekende echtpaar Royaards—Hogendoorn; een zeer

mooie middag dus, die geen lid mag verzuimen.
De toegang voor leden met diploma is vrij; die zon-

der diploma (dus ook zij, die het vergeten, dames!) en
introducé's betalen 1 gld.

Daar er geen plaatsbesprcking vooraf gaat, is het
raadzaam de tram van 1 u. 40 te nemen; de zaal gaat

2 uur open.
Voorts wordt de aandacht gevestigd op no. 2 van

het maandprogramma, n.1. de lezing van mej. Mien
Labbertou op Vrijdag 28 Sept. in Monopole.
Deze lezing wordt ten gerieve van de Zandvcort-

sche leden hier te plaatse gehouden. Laten toch alle

dames toonen deze welwillendehid van het bestuur op
prijs te stellen, door in groote getale en 't liefst met
introducée's te komen. (Voor nadere bijzonderheden
zie Maandblad Sept.)
Verwacht begin October een ouderwets gezellige

theemiddag, waarschijnlijk in Zomerlust.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

COMITÉ FLORA.
Zaterdag a.s. 8 dezer kunnen de plantjes van Flora

weder worden ingeleverd, tusschen half 3 en half 5 in

Zomerlust (ingang Gasthüisplein).
In afwijking van andere jaren heeft het Comité be-

sloten de tentoonstelling niet meer 2 middagen, maar
slechts 1 middag te houden, n.1. Zondag 9 September
van half 3 tot half 6. Dienzelfden middag is er prijs-

uitdeeling, na afloop daarvan kan wie wil zijn plantjes
weder meenemen. De achtergebleven plantjes moeten
Maandagmorgen worden afgehaald.
Ook andere plantjes dan door Flora beschikbaar ge-

steld van vorige jaren kunnen worden ingezonden.
Deze beide soorten worden echter afzonderlijk door
de Jury gekeurd en er zijn aparte prijzen voor. Deze
inzendingen hebben dus geen invloed op de prijzen,

die bestemd zijn voor de dit jaar uitgereikte plantjes.
Het spreekt verder vanzelf, dat voor inzendingen

van niet van Flora afkomstige plantjes, hoogere
eischen worden gesteld, daar aan te nemen is, dat zij

niet door de kinderen zijn gekweekt.
Elk kind, dat een of meer plantjes, dit jaar door

Flora verstrekt, inlevert, krijgt gratis een lot voor de
verloting van een fototoestel. Deze verloting heeft
Zondag plaats, des middags.
De tentoonstelling is evenals andere jaren toegan-

kelijk voor kinderen tot en met 12 jaar tegen 5 ets,

voor oudere tegen 10 ets. Ook nu zal er weder een
draaibord zijn.

Het Comité hoopt op veel inzendingen en groot be-
zoek.
Men denke er aan: wie niet inzendt, mist de kans

om een fototoestel te winnen; alleen Zondagmiddag is

de tentoonstelling geopend.

NIEUWE OOGST
Haka

KWARTET
Huishoudjam



Badgastenlijst der Officiëele Bad Courant
Verbeteringen en opgave van Hotels en Pensions, die
nog niet in onze Badgastenlijst zijn opgenomen worden
gaarne tot Woensdagsavonds 6 uur aan ons bureau:
Gertenbach's Drukkerij, Achterweg 1, ontvangen.

De onder 't lijntje vermelde namen zijn die van nieuw
aangekomen personen of families.

DE UITGEVER.

PENSION CHARMA

v. Dam, Hilversum
J. Woordbeek, Hardenberg

HOTEL GROOT BADHUIS

Christman, H. G. Bl'daal 1

Chu, Pr., A'dam 1

Veltman, C. A. A'dam 3
Vaags, G. W. Aalten 2

Cohen, Bcndriks, G, Haag 1

Fredcriks, G, den Haag 1

'Jacobs, R. L. R'dam ' 3
Kramer, A'dam 3
Kaland, C. L. Soesterberg 2
Laan, N. A'dam 2
Michaelis, A. I. D. 2
Slot, fam. A'dam 2
Spronck, fam. A'dam 2
Sterba, C. A. H'sum 1

Teixera de Matthos, A'dam 1

Verbwïg, L. Wassenaar 3
Wit, H. de. A'dam 1

PENSION INTERLAKE
Mr. J. van der Heiden, A'dam 1

PENSION C. KEUR
fam. Vogel, den Haag
fam. Rink, A'dam
fam. Gilles, Hilversum
fam. Hofner, Zürich

Hotel-Pension MARINA

fam. Zweypfenning, Zandv. 2
mevr. Siegers, Haarlem 2
mej. E. Pijnappel, Hilversum 1

fam. Nijdam, Nijmegen 2
fam. Bennema, Groningen 3

mevr. Snouck Hurgronje, Dordr.
fam. R. Rehm, R'dam 2
mevr. Blooker, Aerdenhout 2
fam. Ehrentheil, Trieste 3

HOTEL L'OCEAN.
G. Koopmes, A'dam
H. A. Preutnitz, A'dam
Hartman—Bekker, R'dam
E. Friedrich, den Haag
E. Sweinsberg de Jong
R. Schmitz, Berlin
D. Oostcrbaan, Groningen
K. Dallwein, N. York
E. Ringcr, N. York
W. Krcisch, den Haag
C. Nafs, Arnhem
R. v. Es, A'dam
Katzenellenbogen, Paris
Borach, A'dam
Dorland, Arnhem
M. Polak, A'dam
mevr. Moorus, Utrecht
R. Moorus, Utrecht
mevr. Graauboon
G. A. Graauboon
H. L. Graauboon
M. Mayer, Essen
F. Freiweld, Bochum

PENSION PAULA.
Bosch v. D rakenstein, Baarn 3

dames Willink 4

PENSION PRETORIA
J. Herman, A'dam 3
M. Moser, A'dam 2
W. Suik, A'dam 1

PENSION B. SMIT
fem. J. Geveke, Ned. Indië 2

De Graaf, Dordrecht 1

mevr. Hoste, A'dam 1

Hotel-Pension
G. W. v. TOOMBERGEN

fam. G. Mijnarends, Heemst. 2
dames Groenenberg, A'dam 2
Dr. J. v. Wijk, A'dam 1

PENSION DE UITKIJK
Mr. Bierenbroodspot, A'dam 5
mevr. Bauer, Naarden 1

Duys, Naarden 1

PENSION WEST-END
mej. v. Veen, Ruinerwolde 1

H. G. Koretz, Edinburgh 2
J. v. Gelderen, Bussum 1

fam. Horstink, Arnhem 5
mevr. Haye, Hilversum 2
Paul Junney, Brussel 1

Dr. J. F. van Oven, Arnhem 2

Angelen, P. K. v.Speystr. 20 1

Angelen, Z. v.Speykstr. 20 2
Aleen M. v., Nieuwstr. 13 2
Albach, Engelb.str. 27 1

B
Broeke, R. ten, Fav. 16 2
Borgman. P. Gerkestr. 48 6
Boosman, mevr. Zeestr. 43 4
Bos, S. Engelb.str. 27 1

Bennema, Zeestr. 22 3

V.ROSSEM'S

Can, M. Mac. Fav. 1—3 1

D
Dattij, P. B red. 44 1

Dorp, J. C. Zeestr. 22 2

Elkelcs, C, Zeestraat Ir

Fleischer, R. Zeestraat 22 2
Falkcnhever, mevr. Hoogew. 54 1

G
Groot, J. de Ostadcstr. 11 4
Geveke, N. Zeestr. 5 2
Gravemake r, Gasthuispl. 2a 6

Groencman, J. G. Zeestr. 22 4

H
Hagenbeck, G. Fav. 16
Hattem, J. v. Zeestr. 5
Heidenreich, A. Zeestr. 43
Husken, G. Hoogeweg 62
Hoffman, L . Hoogeweg 50

Hartley, John, Fav. 1—

3

Haan, Mevide, Haarl.str. 72

I

dames Israël, Zeestr. 43

Jagtman, N. Spoorstr. 24
Jesterman, A. Kon.weg 34

K.
Kleef, P. v. Fav. 16
Kortenaar, M. Metzgerstr. 30
Kaptein. L. Stationsstr. 13a
Kranendonk, A. Zeestr. 5
Koertzen, F. Bilderd.str. 10

Kröhl, W. Gr. Krocht 5
Kaufman, R. Hoogew. 54

Leon, fam. Kon.weg 31 5
Lap, J. Bild.str. 10 1

Lamsbergen, F. Haarlem.str. 72 4

M
Merden, fam. v.d. Hoogew.36 5

2
1

3

Maten, J. B. Zeestr. 22
Molendijk, mej. Zeestr. 22
Mamiete, M. J. .Gr. Krocht 5

N
Nooteboom, H. Zeestr. 43

Praag, mevr. v. Zeestr. 22

R
Ridder, A. J. Zeestr. 22
Rinkema, mevr. Zeestraat 22

Selter. W. Bildard.str. 10

Solingen, Zeestr. 22
Snijder, G. Hoogeweg 54

fmjknjzue/i'ó

INDQ
TABAK

lO 15 20 eb
in nieuwe verpakking

'veral ven

;l\

5?
,--ü

>aar !

Tonkens, C. Kerkpad 5
Top, mevr., Hoogew. 36

Vaartjens, S. Bilderd.str. 10
Viech, G. H.Grootstr. 15
Voorst, H. v. Kon.weg 34

W
Wouters, P. J.Steenstr. 12
Wierper, H. Fav. 16

Wassink, M. Kostverl.str. 21
Wilde, Th. Swaluëstr. 16

Waschman, dames, Fav. 31

Z
Zandborgen , W. Zeestr. 43

Zoetlief, L. A. Hoogew. 54

Spreekuren
J. H. BECKERS, med. docts. arts
Kostverlorenstraat 6 Tel. 130
Spreekuren: 8.30—9.30 en 1—2.

C. A. VAN FRAASSEN, Arts
Hoogeweg 39 Telef. 122
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30.

C. A. H. GERKE, Arts Hoogew.6
Spreekuur: 8.30—9.30; 1.30—2.30

Dr. L. A. M. RIEMENS, Arts
Kostverlorenstraat 121

Spreekuren: 1—2.30 en volgens
afspraak.

C. J. TICHELAAR, Arts Zeestr.
Spreekuur alle werkdagen 8.30

—

10 uur; 1.30—3 uur en volgens af-

spraak.

PENSION SOESTER
Zeestr. 62-63 - Tel. 76

Zomer- en Winter-
verblijf.

fam. Bonnet, R'dam
Salomon
fam. Stern, A'dam
Monarch. Deventer

Taljeur
Keizer
Spiegel, Deventer

W. J. J. MEERTENS, Tandarts
Hoogeweg 76 Telef. 103
Spreekuur: 1—2 en Maandag en
Donderdag 7—9; Fondsleden al-

leen dagelijks 8.30—9.30 v.m.

A. A. NORDEN, TANDARTS
Kostverlorenstraat 49.

Spreekuren: Dinsdag 4.30—-6 uur.
Zaterdags 2—5 en volgens afspr.
Fondsleden : Maand. Woensd.
Donderdag., Vrijdag 8.15—9.15 u.

TANDHEELK. INSTITUUT
Kostverlorenstr. 5 - Telefoon 253
Van I—15 Sept. gesloten.

NED. VER. t. b. v. DIEREN
Dierenkliniek

Dr. J. JONGKIND
Kostverlstr. 17a - Telefoon 16
Spreekuren: Maandag 12— 1 uur;
Woensdag 7—8; Zaterdag 4—5.

DIERENARTS L. J. KAS,
Leidschev. 76 Haarlem Tel.12111
Spreekuur te Zandvoort: Haar-
lemmerstraat 31 Dinsdags, Don-
derdags en Zaterdags 12—12.30.

Tel. 487, „Dierenhulp".

Dr. D. J. KOK, Dierenarts
Haarlem.

Specialist voor kleine huisdieren.
8—9 uur ten huize van den heer
N. J. Spoelstra, v. Speykstr. 7b.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend: 9—12.30; 1.30—3.00;
Zaterdags 9—12.

NUTSSPAARBANK
Tramstraat

Geopend alle dagen van 2—5, be-
halve Zaterdags; Woensdag en
Zaterdagavond 6.30—7.30.

Leesbibliotheek

„GELRIA"
Achterweg 1 Tel. 135

BRIDGE CLUB TOB VERDOONER.
De heer Tob Verdooner, Verlengde Haltestraat 76,

heeft zich voorgenomen om de lange winteravonden te

korten.
Plet doel is om dagelijks elke middag en avond club-

jes te vormen voor een partij Bridge en meerdere spe-
len, die de stemming zullen verhoogen.
Diegenen die hier iets voor voelen kunnen zich aan

bovengenoemd adres melden, terwijl ongeveer 15 Sept.
een aanvang ermede genomen zal worden, er kunnen
ook clubjes gevormd worden voor beginnelingen.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en Omstreken.

Men verzoekt ons mede te deelen, dat de eerstvol-
gende vergadering der Kamer zal worden gehouden op
Dinsdag 18 September a.s.

De Vcnezulaansche wetgevende vergadering heeft
een nieuw tarief samengesteld, hetwelk evenwel nog
niet is gepubliceerd.
Bekend is geworden, dat voor een 200-tal artikelen

het invoerrecht aanmerkelijk is verhoogd. Alle levens-
middelen, welke in Venezuela kunnen worden voortge-
bracht, worden zwaar belast, alsook alcoholische dran-
ken en wceldeartikelen.
Belanghebbenden worden nader verwezen naar het

secretariaat der Haarlemschc Kamer van Koophandel
Nassauplcin 6, Haarlem.

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

CRES schoenen een uitkomst voor de te-

genwoordige tijden. Laat Uw kinderen hol-
len en ravotten. De taaie rubber-
zool blijft verbonden aan het f n r r-

sterke leeren bovenwerk.. t J hh
Prijzen vanaf I ÜlUU

Alleen verkoop :

Alph* Sprengcrs
GROOTE KROCHT 8 - TELEF. 6

(tegenover het Gemeentehuis)

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Uitslagen van Zondag 2 September:

Zeemeeuwen I—J.O.S. I, 2—6.

• Zeemeeuwen II—J.O.S. II, 2—3.

Zeemeeuwen adsp.—J.O.S. adsp., 1— 1.

T.O.P. (Fleemstede)—Zeemeeuwen-comb. 6—2.

De eerste resultaten zijn dus al zeer slecht, laten we
nu vanaf a.s Zondag beter ons best doen en hopen op
meer succes.
Voor Zondag 9 September a.s. zijn vastgesteld.

Zeemeeuwen I—Assendelft I. Ie ronde K.N.V.B. beker
Aanvang 2 uur.

Heemstede I—Zeemeeuwen II, half elf.

Fleemstede II—Zeemeeuwen III. half elf.

Vertrek voor hun die per tram reizen 9.20.

Voor de goede orde wordt den leden medegedeeld,
dat vanaf heden alleen toegang tot het terrein wordt
verleend op vertoon van het nieuwe diploma.
Onze jaarlijksche Algemeene Vergadering in „Ons

Huis" wordt gehouden op Maandag 10 September, Aan-
vang 8 uur. Na afloop hiervan Bestuursvergadering in
Flotel Welgelegen.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 27 Aug. tot en met 1 Sept. werden

32 Kuip- en 238 Douehebaden genomen.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder res-

sorteerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand Augustus Ingelegd: ƒ 55981,65; Terugbetaald
ƒ 15311.01. Het laatste door dat kantoor uitgegeven
boekje draagt het nummer 6962.

Schilderswërk isvertrouwenswerk
Vtaagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort
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kOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Dir- Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 8 t,m. Woensdag 12 Sept, - 8.15 uur
5 DAGEN! |5 Opvoe-
ringen van een [groot
Superprogram ma.

HELEN HAYES — WARNER OLAND — LEWIS
STONE in de Metro-Goldwyn-Mayer-film

'n Sprookjesachtige Oostersche film van onvergete-
lijke schoonheid.

De mystiek van het Oosten spreekt tot U door.

Meisjes worden aan den meestbiedenden verkocht
in de Chineesche wijken van San Francisco.

ALS EXTRA HOOFDNUMMER optreden van

Aannemen., één bier
Een groote Lachschlager waarbij U zich kostelijk zult

amuseeren.

Geen toegang onder de W jaat*.

Prijzen der plaatsen 40 65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag a.s. half drie Familie-Matinee

als Hoofdnummer De Groote Lachschlager:

Aannemen., een bier
Oerkomisch filmwerk met BUSTER KEATON.

Entree 20^30-50 et plus belasting

Plaatsbespreking in Sigarenmagazijn EISENHARDT
Stationsplein.

TE HUUR:

VRIJ HUIS
bcvatt. 4 kamers, keuken
en schuurtje. Prijs ƒ 7.

—

per week. Te bevragen:
Wed. D. Draijer, Zuider-
straat 4.

PENSION AANGEBODEN
m. of zonder huiselijk ver-

keer. Dicht bij tram en zee.

Goeden stand. Bill. cond.
Br. ond. no. 129 bur. Zand-
voortsciie Courant, Ger-
tenbachs Drukkerij.

ZANDVOORT
terstond te huur: mooie,
vrije Boven- en Beneden-
woningen a ƒ 6.25 p.w. Tc
zien en bcvr. Dinsd. en
Woensdag, Nassauplein 7.

TE KOOP GEVRAAGD:
Nette Inboedels
ook zolderopruimingcn.
Makelaar Henk Lcising,
Hoogeweg 27,

TE KOOP: zeer billijk

Groot Markies, dubbel
gasstel, dressoir, bedden

ledikanten enz.

Te zien Zaterdag en Zon-
dag van 3 tot 6. C. Waage-
naar, Van Ostadestraat 5.

TE KOOP GEVRAAGD :

KACHELS EN HAARDEN
Henk Leising, Burg. Engel-
bertsstraat 7.

Telefoon 18

BOEKHOUDING
Waarom U te vermoeien
na drukke werkzaam-
heden met Adrflinistratlie.

Laat Uw boeken tegen
zeer billijk tarief bijhou-

den. Br. ond. no. 112 bur.

Zandvoortsche Courant,
Gertenbach's Drukkerij.

ZANDVOORT
Notaris VAN ARKEL te
Haarlem zal op WOENS-
DAG 12 SEPTEMBER '34

des nam. 2 uur in het Café-
restaurant „Zomerlust",
a.d. Kosterstraat 7 Zand-
voort, publiek verkoopen:

Het huis met erf te Zand-
voort, a. d. Potgieter-
straat 30, groot 0,68 Are.

Het perceel is verhuurd
voor ƒ 26 per maand.
Aanvaarding na betaling
vóór ot' op 24 October 1934
Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag van 2—4 uur.

Nadere inlichtingen ten
kantore van den Notaris,
Jansweg 52.

KONINGINNEDAG.
Met genoegen hebben we kunnen constateeren, dat

er weer wat meer leven komt in de feesten, die bij el-

kaar genomen Koninginnedag vormen.
Wel is het nog niet dat, wat vroeger zoo'n dag op

Zandvoort bracht, maar er was toch reeds heel wat
meer werk van elk onderdeel gemaakt dan op andere
jaren. Dat stemt hoopvol en vooral voor de jeugd ver-

heugen wc ons in de herleving.
Want zoo hebben wij het altijd beschouwd, dat zoo'n

dag een speciale dag voor de jeugd moet zijn. Zonder
dat we er dan een speciale beteekenis aan willen hech-
ten.

Trouwens, er is gebleken, dat de scherpe kantjes lang-

zamerhand zijn afgesleten en dat velen deze dag gaan
beschouwen als een algemecne feestdag voor de jeugd.
Maar laten wc ons daarover niet verder verdiepen,

want zoo gemakkelijk zouden we op het pad van mis-
verstanden kunnen komen.
De dag ving aan met een aubade van de Zandvoort-

sche Muziekkapel van de Watertoren.
Daarna zang op het Tramplein van de schoolkinde-

ren. In optocht ging het daarna naar het strand voor
het Casino, waar wedstrijden werden gehouden in zand
bouwwerken.

In het Casino werden daarna de prijzen uitgereikt.

De directie van het Casino verraste met een tractatie.

's Middags ging het in optocht naar het Z.V.V. ter-

rein waar de volksspclcn zouden worden gegeven. De
regen dreef echter allen van het veld af.

Gelukkig was de heer Koper zoo welwillend de te-

leurstelling niet al te sterk te doen voelen. Hij bood de
jeugd een extra bioscoopmiddag aan.
Dat daarvan gebruik gemaakt werd is te begrijpen.

Spoedig was in de Hollandia Bioscoop geen plaatsje
meer onbezet.
De uitgestelde wedstrijden werden op Zaterdagmid-

dag, toen het weer wat gunstiger was, verder afge-
speeld.

's Avonds maakte de verlichting van het Tramplein
een leuke indruk. De lampions in de boomen langs de
Krocht deden het heel aardig en menigeen liet zich ver-
lokken, om een extra avondwandeling te maken.
Te meer, omdat bovendien de Zandvoortsche Mu-

ziekkapel een concert op het Tramplein gaf.
Het is een dag geweest, die alle goeds belooft voor

een volgend jaar, als onderlinge samenwerking de oude
geest van Zandvoortsche saamhoorigheid allen weer
bijeen brengt.

DE TRAM TE HAARLEM.
Een van de vraagstukken, die te Zandvoort ook

meermalen in bespreking zijn geweest, is dat van de
autobussen.
Normaal gerekend is het reizigers vervoer per trein

of tram onvoldoende Verschillende factoren zijn daar-
voor aan te voeren: tijd, dienst, prijs en ruimte.
Dat echter de bus in het stadsbeeld overheerschend

zou worden, daaraan hadden toch zeker weinigen ge-
dacht in het begin.
Voor Zandvoort staan wij eenigszins sceptisch te-

genover het vervoer per bus.
Tenminste, als daarmede in de badtijd de enorme

massa menschen vervoerd moet worden, waarop Zand-
voort dan rekent.
Als hulpmiddel zou de bus vooiioopig een groote

waarde kunnen hebben, wTanneer niet trein-tram-bus in
één enkele combinatie was samengevat.
Ook gelooven wij, dat het publiek meer aan het bus-

vervoer moet wennen.
Niet alleen in handhaven van het bestaande, maar

ook in het publiekgebruik heeft een winterexploitatie
dus waarde.
Trouwens, het publiek zal wel gedwongen worden,

inplaats van de tram de bus te kiezen.
In Haarlem worden alle tramdiensten opgeheven, be-

halve de lijn Heemstede—Soendaplein en het lijntje
naar Aerdenhout.
Misschien zien we het te optimistisch, maar toch

gelooven wc, dat het opheffen van de bestaande stads-
lijnen en het invoeren van bussen ten voordeele van
Zandvoort kan komen, als het weer seizoen wordt.
Tenminste, als er dan wat meer ruimte gegeven wordt
aan concessies.

HOLLANDIA BIOSCOOP.
De Hollandia Bioscoop brengt in haar nieuw pro-

gramma een der beste filmnummers van de laatste tijd.
De titel: De Chineesche Bruid waarborgt interessan-

te gegevens, vol spanning en met de beste wat de film
aan romantiek kan brengen.
Bovendien speelt Ramon Novarro de hoofdrol. Ook

dat zegt voor een filmlint reeds alles. Ramon Novarro
is bij het bioscooppubliek een der helden, wier ver-
schijning op het witte doek een goedkeurend geruisch
door de zaal laat varen.

In de Chineesche Bruid zien we Ramon Novarro
weer in een van zijn nieuwste creaties, waarover dit
veelzijdige talent beschikt.

Zijn spel, dat boeit van begin tot eind door de op-
vatting van zijn vertolking en de juistheid van uitbeel-
ding is alleen reeds een gang naar de Hollandia waard.
Waar het bijprogramma ook weer goed verzorgd is het,
het Journaal het nieuwste brengt, waarborgt de Hol-
landia aan de trouwe bioscoopbezoekers weer een ex-
tra avond.
Het programma van deze week is er een, dat eiken

bezoeker ten volle tevreden zal stellen.

HEEFT U IETS NOODIG?
Gaat naar MAKELAAR HENK LEISING

Het succes was overweldigend!
Daarom kochten wij wederom een groote partij

Zwitsersche Dames- en
Heeren Armbandhorloges

die wij elke dag kunnen verwachten. Doch
doet nu reeds Uw bestelling voor ze weer uit-

verkocht zijn.

H. MARTIN - Pakveldstraat 8-10



Winter-Aardappelen
DE ECHTE DUIN . . .

ZEEUWSCHE BONTEN
ZEEUWSGHE BLAUWEN
ZEEUWSCHE EIGENH.
FRIESCHE BORGERS .

GROVE DUIN ....
DUIN DRIELINGEN . .

p K.g. 10 K.g.



BEKWAAM
Verstelnaaister

vraagt werk. Ook machine-
stoppen. Adres: Ten Kate-
straat 5.

VILLA
te huur, geheel of gcdeel-

telijk. Prima gemeubileerd.
Ie stand. Prijs billijk. Br.

ond. no. 130 bur. Zandv.
•Cour. Gcrtenbachs Druk-
kerij.

Te Huur: Gem. of ongem.

VERDIEPING Of KAMERS
Te bevr. Rozennobelstr. 18
of KI. Krocht 3.

TE HUUR:
ETAGE

3 kamers, badkamer, gem.
kamers op 't zuiden, mooi
uitzicht.Met of zonder pen-
sion. Ook voor hulpbehoe-
venden. Br. ond. no. 123
Zandvoortschc Courant,
Gcrtenbachs Drukkerij.

TE HUUR:

Vrij Bovenhuis
bcv. 4 kam., keuken, voor-
en achter waranda. Kost-
verlorcnstraat 89a. Huur-
prijs ƒ 8.— per week.

Na 15 Sept. te Huur aan-
geboden GR. SLAAPK.,
Gr. ZITK., CABINET en
KEUKEN. Per maand ƒ 30
Br. ond. no. 125 bur. Zand-
voortschc Courant. Gerten
bachs Drukkerij.

MEISJE
GEVRAAGD, 14 a 15 jaar,

voor magazijn- en licht kan-
toorwerk. Br. ond. no. 124
bur. Zandvoortsche Cour.,
Gcrtenbachs Drukkerij.

TE KOOP:
Heerenrijwiel

verzwaard frame met tor-

pedonaaf, kettingkast, op
nieuwe banden. ƒ 10.—

.

Hoogcw.38, ing. Paradijsw.

GEVRAAGD, voor direct

NET MEISJE
van 9—5 uur, zelfst. k. wer-
ken, van goede gct. voorz.
Br. ond. no. 131 bur. Zand-
voortsche Court. Gcrten-
bachs Drukkerij.

ZANDVOORT.
Kost en Inwoning
AANGEBODEN a ƒ 12.50
per week. Br. ond. no. 121
bur. Zandvoortsche Cour.
Gertenbachs Drukkerij.

GEVRAAGD:

GEM. ZIT -SLAAPKAMER
of Zit- en Slaapkamer, met
volledig Pension. Br. ond.
no. 128 bur. Zandvoortsche
Cour. Gertenbachs Druk-
kerij.

Duitsche, akademisch ge-
vormd, M.O. (Grieksch, La-
tijn Duitsch Geschiedenis)

ONDERRICHT
in bovengenoemde vakken
tegen matig honorarium.
Adres: Acrdcnbout, Cle-
matislaan 16.

GEVRAAGD:
1 Oct., voor langoren tijd,

geh. of gcd. gem.

Vrije Etage
of BENEDENHUIS op
goeden stand. Br. ond. no.
127 met pr. opg. bur. Zand-
voortsche Cour., Gerten-
bachs Drukkerij.

GEVRAAGD:

LOOPJONGEN
Zandvoortsche
Haltcstraat.

Apotheek,

Dame, uitstekend kunnen-
de koken en genegen alle

huishoudelijke bezigheden
te verrichten, ook naaiwerk
zoekt

WERKKRING
bij dame of heer of echt-
paar. Ook bij hulpbehoe-
hoevenden. Br. ond. no. 122
bur. Zandvoortsche Crt.,

Gertenbachs Drukkerij.

VRIJ GEM. BOVENHUIS
TE HUUR:
bcvatt. 3 kamers, keuken.
Kostverlorenstraat 3.

TE KOOP:
2 z.g.a.n. damesrijwielen en
2 z.g.a.n. heerenrijwielen

met garantie.
1 prima Jaarsma Haard.
1 kolenfornuis, Zeer billijk

Parallelweg 17. Zandvoort

TE HUUR:
Zit-Slaapkamer
m. volledig pension. Eerste
stand van Zandvoort. ƒ 60
per maand. Br. ond. no.
]2ó bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij.

ADVERTEERT
IN

DIT BLAD

Zorgen verkorten Uw leven. Koopt bij MAKELAAR
HENK LEISING.

NED. VER. v. DIERENBESCHERMING.
Zij die nog een lief jong poesje willen hebben, kun-

nen zich daarvan voorzien Kostverlorenstraat op de
gewone spreekuren.
Een heel mooi licht grijs katje met vier witte poot-

jes is gevonden aan de Haarlcmmerstraatweg, het
beestje is bepaald zijn huis kwijt geraakt. Misschien
komt de eigenaar wel opdagen, 't Goed verzorgd terug
te bekomen.

NATIONAAL SCHAAKTOURNOOI.
We vestigen nog eens extra de aandacht op het In-

ternationaal Schaaktournooi, dat op 15 en 16 Septem-
ber a.s. in de groote zaal van Groot Badhuis georgani-
seerd zal worden onder leiding van de Schaakbond,
waarvan de Zandvoortsche Schaakclub een onderdeel
is.

Deze wedstrijden zullen zeer belangrijk worden, daar
verschillende buitenlandsche spelers van naam inge-

schreven staan.
Waar de Zandvoortsche Schaakclub de belangstel-

ling voor het schaakbord op ons baddorp geducht ver-
sterkt heeft en deze wedstijden een zeldzame gelegen-
heid bieden, verwachten wij zoowel van buiten als van
hier een groote belangstelling in Groot Badhuis.

VEREENIGING
HET HOOGELAND

De vereeniging „Het Hoogeland" houdt op

DINSDAG 11 SEPTEMBER as. haar

COLLECTEDAG
voor den arbeid onder de vele hulpbehoeven-

den in hare kolonies.

Groote afslag

l

LAAG GEPRIJSD EN NOCHTANS PRI

VARKENSVLEESCH
Fricandcau, per 3 pond f 1.45; p. pond ƒ
Carbonade, sch. 3 pond ƒ 1.00; per pond
Carbonade, rib, 3 pond ƒ 1.15; per pond
Carbonade, fijne rib, 3 p. ƒ 1.35; p.pond
Caibonade, haas, 3 pond ƒ 1.45; p. pond
Varkenshippcn. 3 pond ƒ 1.40; per pond

RUNDVLEESCH
van eigen geslachte jonge runderen

Haas per pond
Biefstuk, per pond ,

Rostbeaf, per pond
Riblappen, per pond
Magere lappen, per pond
Dcorregen lappen, per pond

MA

0.55
0.35

0.40

0.50

0.55

0.50

1.00

0.90

0.70

0.60

0.45

0.45

Gehakt, ons succes-artikel

h o. h. 45 cent per pond

I

Gekookte Worst, iets aparts, p.p. . . . „ 0.30

Vleeschhouwerij D* BOON
Van Ostadestraat 1a. — Telefoon 539
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Teief. 464

zal op DONDERDAG 13 SEPT. a.s. des 's mor-

gens om 10 uur

diverse Particuliere goederen, ten overstaan van

Deurwaarder Erbrink, zooals: Opklapbedden.

Ameublementen, Tafels, Cylinder Bureautjes, Di-

vans, Clubs, Eiken Lits jumeaux met bedstellen.

Linnenkasten, pracht groote maat Gasfornuis,

Kachels. Kolenfornuizen, Lampen, Rijwielen, Eet-

servies, enz.

WOENSDAG 12 SEPT. KIJKDAG van 2—6 uur

ZEGT HET VOORT.
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LEESBIBLIOTHEEK
.GELRIA"
ACHTERWEG 1

TELEFOON 135
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Adverteert in dit Blad

Denkt om de (VIEUBELVEILIIMG in het
Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN"

Brugstraat 1

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 8 Sept 3.43 3.59 ] ] .38 1 1 .55

Zondag 9 Sept 4.12 4.28 —.— 12.08

Maandag 10 Sept 4.44 4.59 12.25 12.40
Dinsdag 11 Sept 5.15 5.36 12.54 1.11

Woensdag 12 Sept 5.45 6.01 1.32 1.39

Donderdag 13 Sept o.lS 6.33 1.58 2.16

Vrijdag 14 Sept 0.52 7.10 2.28 2.48

Zaterdag 15 Sept 7.30 7.50 3.00 3.28
Zundage 16 Sept 8.14 8.32 3.45 4.10

Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

REIS VAN DIERENHULP.
Zeggen we anders vaak reisje, thans moeten we vuor

de uitstapdag van Dierenhulp wel ruis /eggen.
In de eerste plaats heeft ons de ondervinding ge-

leerd, dat een dag van Dierenhulp er een is met een
staart.

Deze reis wordt er zeker een mot een verlengstuk
en Zondag 23 September zal een dag worden, bij/on-
der opgeteekend in de boeken van Dicrenhulp.

In de eerste plaats gaat de tocht door Nccrlands
mooiste omgeving. Kortweg aangegeven Ainsterdam-
Apeldoom- Arnhem-Rhenen. Dan worden (.laarbij de
monumenten bezocht.
Op deze mooie reis door het mooiste deel van Ne-

derland nog als extra verrassing het bezoek aan Udde-
lermeer, den Canncnburgh, de Grebbe en al die andere
plekjes, die voor de verzameling van het natuurschoon
uitgezocht zijn.

Als topprestatie van dit uitstapje noemen we het
bezoek aan Ouwehands Dierenpark te Rhenen.
Al zal men op dit reisje veel moois zien, het bezoek

aan dit park moet altijd wel zoo vast in herinnering
blijven, dat men dat moment nooit meer kan vergeten.
Het Dierenpark, dat veel verrassingen heelt, ligt in

zoo'n mooie omgeving, Rhenen biedt zooveel herinne-
ringen, dat deze reis van Dierenhulp tot de mooiste be-
hooren zal, in de boeken van Dicrenhulp aangetcekend
De reis zal plaats hebben op Zondag 23 September.
Wij twijfelen er niet aan, of tic energieke leidster

mevr. Reijnders zal belangstellenden gaarne gewensch-
te inlichtingen verschaffen.

19 f9 W&OS* f£ S
Woensdag a.s. arrangecren wij cen tocht per
Luxe Touringcars naar het Westland alleen
voor dames. — Wij hebben reeds 32 deelneem-
sters geboekt. — Vertrek 8.30. Terug ong. 11 u.

Vraagt inlichtingen bij het

Automobieibedrüf iioko - Tel, 224
«K.Ab«WM»feBMMBl««^

Ik blijf bij MAKELAAR HENK LEISING zaken doen
want dat is het BESTE ADRES!

Post- Telegraaf en Telefoonkantoor
Het Postkantoor is opengesteld voor:

Werkdagen:
a. Zegelverkoop van 8—9.30. (Zaterdags tot 16). Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, omzetzegels
en Statistiekzegels alleen van 9—16.

b. Pakketpost van 8—9.30. (Zaterdags tot 16).

c. Postwissel-dienst - Quitantie-dienst - Postcheque
& Giro-dienst - Rijksverzekeringsbank van 8.30-15.

d. Rijkspostspaarbank - Belastingdienst, van 9-19.30.

(Zaterdags tot 16).

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9—14 (Zater-

dags niet).

Het telegraaf- en telefoonkantoor is geopend van
8—20.

Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat

de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend (dag en

nacht).

Zon- en Feestdagen:
Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor is openge-

steld van 8—9.

Gelegenheid tot afhalen der Correspondentie van
9—9.30".

BUSLICHTINGEN HOOFDKANTOOR:
Werkdagen: 6.45, 12.50, 14.15; 16.30 (alleen aangetee-

kende stukken en expresse afgeven aan 't loket) 21.25

Zon- en feestdagen: 7.15.

BIJ-BUSSEN:

Werkdagen: 5.35, 11.30, 13.50, 20.30.

Zon- en feestdagen: 6.15.

mmssmms

TE KOOP*

op eigen grond, gelegen aan de Dr. Metzger-

straat, omtrek Grand Hotel. Zeer lagen prijs.

Modern ingericht. Prachtig uitzicht op zee en

duinen. Ruime Hypotheek aanwezig.

Te bevragen bij L. TEN BROEKE, ZEESTRAAT 22.



HET OORSPRONKELIJK PLAN
was alleen voor de Zomermaanden geopend te blijven. Op veelvuldig aandringen echter van onze vaste geregelde
klanten zullen wij gedurende DEN GEHEELEN WINTER geopend zijn. Wij vertrouwen, dat U alle zult in-
stemmenmet deze gebeurtenis en wij U als VASTE AFNEMERS geregeld in ons magazijn zuilen kunnen begroeten.
Wij, van onze kant, zullen al het mogelijke doen aan de vraag van U allen te voldoen.

't Manufacturenmagazijn „DE WAAG" Haltestr. 40
zal dan nu aanvangen met de opening van het Winterseizoen. Wij brengen U het nieuwste en allerbeste van wat er
dit jaar wordt aangeboden. Een keur collectie in alle mogelijke artikelen. Besteedt Uw geld in Uw eigen woonplaats.
Wij hebben dit mogelijk gemaakt door goedkooper en meer gesorteerd te zijn dan de grootste stadswinkeliers. Zie-
hier een kleine greep uit onze geweldige sorteering:
Jongensflanellen, vanaf 19 ei

Meisjes flanellen, vanaf 14 et

Dames flanellen 49 et

Heeren flanellen 69 et

Molton Heeren Hemden 98 et

Molton Heeren Pantalons 119 et

Gemolt. Heeren Pantalons of
Borstrokken (extra zwaar) . . . 119 et

Gemolt. Dames Directoires . . . 39 et

Zijden gemolt. Dames "Directoires . 49 et

Jongens Jaeg. Broek of Borstrok, v.a. 27 et

Flanellen Jongens Pyama's, vanaf . 79 et

Flanellen Meisjes Pyama's . . . . 79 et

Flanellen Dames Pyama's .... 169 et

Flan. Heeren Pyama's (zware kwal.) 189 et

Flanellen Dames Nachthemden . . 89 et

Wollen Jongens Sportkousen vanaf 49 et

Katoenen Jongens Sportkousen v.a. 17 et

Macco Kinderkousen, vanaf . . . 17 et

Wollen Kinderkousen (fijne kwal.) v.a. 49 et

Zware Macco Dames Directoires v.a. 34 et
Flan. Kinder Nachth. (pr. afwerking) 49 et
Gummi Broekjes 14 et
Theedoeken 7 et

Badhanddoeken 11 et

Aller modernste Winter Dames
Handschoenen 79 et

Flanellen Onderlakens, 2-pers. (gekl.) 119 et

Zware Wollen Dekens, 2-pers. . . 298 et

Zuivere wollen Dames Pullovers, v.a. 149 et

Dames Vesten 129 et

Flanellen Heeren Sporthemden . . 69 et

Dames Rokjes (pracht kwal.) . . . 198 et

Dames Camisoles 39 et
Heeren Overalls 198 et
Grijze Werkjassen. 139 et

enz. enz.

KOOPT U NUt U hebt nu de keuze uit een frissche, geheel moderne collectie

3 punten van belang.

<§) Goedkooper bestaat niet @ Beter bestaat niet Q Grootere sorteering bestaat niet

Manufacturenmagazijn „DE WAAG" - Haltestraat 40
LEIDENAMSTERDAM ZANDVOORT

IVlaldalntliellolclIiltiEliil goed en goedkoop

Wij maken Uw vacantietocht zoo aangenaam
mogelijk. — Wij weten alle mooie plekjes in

Nederland en over de grens voor U te vinden.
Maakt daarom Uw trip met een onzer ruime,
gemakkelijk zittende, open wagens.
Als U dat doet is Uw genot verzekert, en. . .

.

tegen een billijken prijs.

Vraagt inlichtingen en prijsopgaaf aan

Automobielbedrijf Rinko - Tel. 224
— Afdeeling Luxe Auto verhuur en Touringcars. —

Het Handigheidje
Leen Vlug had tien vlugge vingers en een ernstige

grief. Zijn vlugge vingers veroorzaakte menige leegte

in de zakken der voorbijgangers terwijl zij op den
boulevard flaneerden, en zijn grief veroorzaakte een
grimmigen haat tegen Jim Heertjee zijn concurrent in

zakkenrollen.
„Het is onderkruiperswerk, dat is het," zei hij op

zekeren morgen tegen zichzelf. „Hij moest als hij nog
eenig begrip van fatsoen had, van mijn terrein afblij-

ven; hij wordt te oud voor dergelijk werk. En boven-
dien: de badplaats is te klein 'voor ons tweeën. Ons
werk wordt er weinig loonend en te riskant door. Ik
grijp nu dikwijls in bijna lecge zakken en steeds zit

Jim mij op de hielen. En ik was er toch het eerst. Wat
heeft hij er dus te maken?"

Terwijl Leen Vlug deze alleenspraak hield, was hij

bezig zich te klecden. Hij stropte juist zijn das, toen
hij echter plotseling zijn handen slap langs zijn zijden

liet neervallen en' een oogenblik in gedachten bleef

staan.
Toen zette hij zich op zijn bed en begon, met zijn

hoofd in zijn handeen gesteund, na te denken. Lang-
zamerhand klaarde zijn gezicht, dat eerst allesbehalve
opgewekt stond, op en terwijl hij opstond en zijn toi-

let voltooide, mompelde hij: „Ik hèb het. Ik zal hem
wel krijgen. Op een goeden dag laat ik een horloge in

zijn zak glijden. Dat horloge met die gele wijzerplaat,

dat ik de vorige week getikt heb. Dan haal ik de po-
litie — die kent mij niet —, beschulidg hem mijn hor-

loge gerold te hebben, en ik ben Heertje voor een paar
maanden kwijt. Dat doe ik," besloot bij overluid als

een soort plechtige bekrachtiging zijn monoloog.

Op zijn schamel dakkamertje, in een van de achter-

afgelegen steegjes van de badplaats somde Jim Heertje
bij zichzelf de nadcelen op, die hij door zijn collega

Leen Vlug leed.

„Die jochies hebben geen eigen initiatief," mompel-
de hij. „Toen ik zoo oud was als Leen, was het land
te klein voor mij en sloeg ik mijn slag in Chicago.
Maar die lafbekken van nu zijn te stom en te bang om
een stap buiten het land te doen en bederven het voor
ons, ouderen, die nu eenmaal hier moeten blijven. De
boulevard van een badplaats is altijd van oudsher een
terrein voor de ouderen geweest. Je werkt er gemakke-
lijk met weinig risico. Maar voor twee is er geen

plaats. We loopen elkaar in den weg, steken bijna onze
handen in dezelfde zakken. Ik wou, dat ik hem maar
weg kon krijgen

"

Terwijl hij een paar dikke sneden brood met veel
boter besmeerde, kreeg zijn stoppelig gelaat opeens
een andere uitdrukking Zijn oogen begonnen te schit-

teren en terwijl hij het mes neerlegde, begon hij met

Prima Capucijners (nieuwe oogst)
per pond . 20 cent

Honig's Soepen — Keg's Verpakte Levens-
middelen.

De Ruijters Verp. Hagelslag, p. pakje 10 et

Globe Thee, per ons 22 et

Diverse Puddingen.

Tevens Petroleum verkrijgbaar.

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

de handen in zijn broekzakken de kamer door te wan-
delen. Een poosje daarna bleef hij voor het raam stil-

staan, tikte een roffel tegen de ruit en zei toen in zich-

zelf: „Ja, zóó zal ik het doen. Vandaag of morgen, als

ik mijn kans schoon krijg, stop ik een horloge — dat
erg platte — in zijn zak. Dan roep ik een agent en be-

schuldig hem ervan, mij gerold te hebben. Bij foullee-

ring vinden ze dan het horloge, dat ik precies kan
omschrijven, zoodat er geen lieve vader of moeder
aan helpt en Leen Vlug de bajes indraait. En dan heb
ik het rijk alleen."

Resoluut stapte hij op de tafel toe, greep een snee
brood en hapte er met graagte in. Het vooruitzicht,

Leen kwijt te raken, deed zijn gezonde eetlust, die den
laatstcn tijd door de aanwezigheid van zijn concurrent
niet meer zoo bijster was geweest, weer terugkeeren.

Tegen een uur of elf slenterde Leen Vlug op den
boulevard. Hij verveelde zich, want hij durfde zijn

handen niet in de zakken der voorbijgangers te steken,

uit angst, dat-ie, je kon nooit weten hoé, zelf ook ge-

fouilleerd zou worden als-ie Jim Heertje beschuldigde,
zijn horloge gerold te hebben.
Een kwartiertje later verscheen Jim Heertje. Ook

hij verveelde zich, want hij wilde niet eer aan het werk
gaan voordat hij zich van zijn concurrent had ontdaan.
En het zou hem pas mogelijk zijn, zijn truc uit te ha-
len, als ze met hun beiden tusschen veel andere men-
schen waren. Want hij wilde voor alles zéker te werk
gaan.

Hij volgde Leen op een behoorlijken afstand, tot hij

plotseling tot zijn blijdschap zag, dat deze zich tus-

schen het publiek begaf, dat stond te luisteren naar de
muziek van 'n rondtrekkend jazz-band. Geen oogenblik
verloor hij hem uit het oog, en op een gegeven mo-
ment, toen hij vlak naast hem stond, liet hij ongemerkt
een horloge in Leens zak glijden. Bijna in dezelfde se-

conde, dat de ander een horloge in zijn zak liet slip-

pen.... Eveneens ongemerkt.
„Daar betrap ik je net, hè?" zei hij tegelijkertijd de

hand van Leen Vlug grijpend. Hij wenkte een agent,

die in de nabijheid stond.
„Wat is er aan de hand?" vroeg deze, aan zijn

woorden meer gewicht gevend door zijn handschoenen
uit te trekken en zijn borst vooruit te steken.
„Deze kerel, hier, agent, betrap ik er juist op, dat

hij mijn horloge. ." begon Jim Heertje, maar hij werd
in de rede gevallen door Leen Vlug, die zei: „Agent,
deze man heeft mijn horloge gerold. Ik voelde zijn

hand in mijn zak en merkte, toen, dat ik mijn horloge
kwijt was . . .

.

"

„Je liegt, kerel," riep Jim uit. „Hij heeft mijn horloge
een horloge van honderd gulden, een prachtig plat uur-
werk. ..."

„Maar dat is ongehoord, agent. Het is precies an-

dersom Hij heeft mijn " De politieagent wenk-

i i
Ook met de kleine advertenties •
in de Zandvoortsche Courant: X
Te koop, Te huur, gevraagd en
aangeboden, biedt zich aan enz.
is het succes zoo goed als zeker,
en ons succes als het orgaan
daarvoor, is wederkeerig.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg 1 — Telefoon 135
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te een collega,, die in de buurt liep.

„Als de controle komt, zeg dan even, dat ik een ge-
valletje had, dat op het bureau uitgezocht moest wor-
den." En zich toen tot de beide beschuldigere wen-
dend, zei hij: „Gaat u allebei maar even met me mee."
„Maar agent, ik wil, dat "

„Agent, let op hem hoor, want hij. . .

."

„Ja, ga nu maar mee, ik zal wel op alles letten," zei
de dienaar van de heilige Hermandad. „Vertellen jullie
het maar aan den inspecteur, die zal het wel uitzoe-
ken."
Op het bureau vertelde de agent in korte woorden

wat het geval was. De inspecteur keek de beide man-
nen eens aan.
Toen zei hij: „En wie heeft er nu eigenlijk gelijk?"
„Maar dat is toch ongehoord," zei Jim Heertje. „Ik

word behandeld, alsof ik de zakkenroller ben, en...."
„Dat ben je ook," onderbrak Leen Vlug hem. „Hij

heeft mijn horloge, mijnheer de inspecteur. Ik heb het
gevoeld, dat hij het uit mijn zak haalde Laat U
hem maar fouilleeren."
„F o u i 11 e e r e n !" schreeuwde Jim Heertje. „Dat

is de man, clie gefouilleerd moet worden, mijnheer. Ik
wil, dat . . .

.

"

„U heeft hier niets te willen," viel de inspecteur hem
ongeduldig in de rede. En toen, zich tot den agent
wendend, zei hij: „Fouilleer ze maar allebei."
Tien minuten later bracht de agent hen alle twee

terug. Ze keken met hun drieën of ze dat oogenblik
voor het eerst op de wereld waren. Zóó onnoozel.
„En?" vroeg de inspecteur.
„Niets gevonden, mijnheer. Geen enkel horloge."
„Maar ik ben er zeker van, mijnheer," zei Jim Heer-

tje, „dat...."
„Hij heeft mijn horloge aan een handlanger gegeven,

mijnheer, want ik heb zijn hand in mijn zak gevoeld.
Ik weet het zoo zeker als ....

"

De inspecteur wendde zich tot den agent. „Vertel
ze, waar de uitgang is," zei hij veelbeteekenend.
Deze deed wat hem bevolen werd, en toen hij weer

in de kamer van den inspecteur terugkeerde, zei hij:

„Dat is me ook een eigenaardig geval, mijnheer."
„Heel eigenaardig," was het antwoord. „Het leek wel

een afspraak. Kèn jij ze soms?"
„Neen mijnheer." De agent stak zijn hand in zijn zak

om zijn zakdoek te krijgen. „Ik heb ze geen van bei-

den ooit eerder ge. . . . Eh, wat is dat nou?"
De inspecteur keek verwonderd naar de hand van de

agent, waarin twee gouden horloges lagen: Tijdens het
fouilleeren hadden Leen en Jim geen uitweg meer ge-

zien en de corpora deïictorum in den- zak van den
agent doen verdwijnen. . .

.

Onnoodig echter te zeggen, dat ze na dit avontuur
allebei van den boulevard verdwenen.
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CRICKET.
Z.C.C.—Rood en Wit-Combinatie.

De Zandvoortsche Crickctclub speelde Donderdag
te Haarlem haar laatste wedstrijd in dit seizoen tegen
een sterke „Rood en Wit-Combinatie.
Doordat verschillende spelers door werkzaamheden

verhindert waren kwam de Z.C.C, niet op haar sterkst
uit.

Rood en Wit gaat eerst batten en maakt een score
van 160 runs. Nijhuis met 42 en M. Kruyff met 31 wa-
ren de topschorers.
Het fielden van Z.C.C, kan nog veel beter, er loopen

steeds te veel ballen naar de boudery, die best gestopt
kunnen worden. Ook het bowlen is wel eens beter ge-

weest.
Ingelse was verbazend op dreef door negen wickets

te nemen voor 53 runs. H. Bloemendal, die tegen Haar-
lem zoo goed gebowld had, was nu „nergens"; de cij-

fers 70 voor spreken voldoende.
Als Z.C.C, ingaat staat Ingelse met de tweede bat al

aan de kant, Kruyff gaat ongelukkig run out en H.
Perlstein wordt op 3 al gevangen. De captain is de
eenige, die de collapse weet te keeren door een nuttige
14. Z.C.C, all out voor 55!

Na een onderbreking wegens de regen gaat Z.C.C,
voor de tweede keer en speelt nu het bowlen met meer
vertrouwen.

Goossens, die voor Ingelse invalt scoort een nuttige
19, waarna de captain voor Perlstein, die snel scoort

zijn wicket ophoudt. Op een paar slechte ballen wordt
hij te wild en wordt keurig door Bosschart op een
„vuurpijl" gevangen.

Kruyff komt het overnemen en staat Perlstein goed
bij tot hij op 15 zijn been voor een rechte bal zet.

Burgerhout komt dan nog even in maar dan wordt
het spel wegens de regen gestaakt met de mooie stand
van 75 voor het verlies van drie wickets.

Perlstein met een keurige score van 31 not out.

De volledige cijfers zijn: Rood en Wit: 1ste innings.

J. Nijhuis, c Burgerhout, b Ingelse 42; H. de Haan, c

en b Ingelse 14; D. Freni, l.b.w. b Ingelse 14; M. Kap-
teyn, c substitute b Ingelse 13; T. Everard, b Ingelse 8;

M. Kruyff, b Captin 31; L. Overman, b Ingelse 11;

A. Elffers, b Ingelse 5; P, Ligtenstcin not out 5;

C. Bosschart, c substitute, b Ingelse 0; H. Ligtenstein,

fo Ingelse 1; extra's 16; Totaal 160.

Bowling cijfers Z.C.C.: Ingelse 15-2-53-9-58
/„; Bloe-

mendal 12-1-70-0— ; Captain 3 21-1-21.

Z.C.C.: 1ste innings: Ingelse bowled de Haan 4; H.
Perlstein e Ligtenstetn, b de Haan 3; Kruyff run out 0:

Captain bowled de Haan 14; Burgerhout bowled de
Haan 0; H. Bloemendal, c Everard, b de Haan 0; P-e-

trovitsch, c en b de Haan 0; F. Bloemendal bowled El-

fers 4: Boeljon bowled de Haan 0; Polak stumped
Everard, b de Haan 0; de Jong not out 0; extra's 10;

Totaal 35.

Bowling cijfers Rood en Wit: H. de Haan ür/6-4-ll-

8-1V»; M. Kapteyn 4 10-0— ; Elffers 2-1-4-1-4;

Z.C.C. 2de innings: Goossens, e Overman, b de
Haan 19; H. v Perlstein not out 31; Captain, c Bos-
schart, b Ligtenstein 5; Kruyff l.b.w. Elffers 15; H.
Burgerhout not out 2; Score 75 voor 3.

Bowlingcijfers Rood en Wit: H. de Haan -8-0-31-1-31;

Ligtenstein 7-0-36-1-36; Elffers 1-0-4-1-4; Frcnie 1-0-1-0.

VROUWENHULP.
Bovengenoemde vereeniging heeft nog nimmer een

•oproep tevergeefs gedaan en is nu zoo vrij te vragen
om een Kinderwagen die in een arm huisgezin zoo
'hard noodig is.

Mocht iemand hen kunnen helpen dan. "kan een bood-
schap gezonden worden aan mevr. Van der Meer, Hu-
go de Grootstraat 17.

We hopen, voor hen die zooveel doen voor alle ge-

zindten, dat ze ook deze keer niet teleurgesteld zullen
worden.

Het middel om bekend te blijven is "het vertrouwen.
Dus koept "bij MAKELAAR HENK LEISING.

VLUGGE BEHANDELING
REGELMATIGHEID
GEHEIMHOUDING
GEMAKKELIJK
KOSTE LOOS

LAAT

BETALEN VIA DE

Nutsspaarbank
BUK.: ZAIMDVOORT - TRAWISTRAAT 5

Ondergeteekende geeft hierbij te kennen,
dat zijn Veilinglokaal wederom voor het
winterseizoen is GEOPEND. Reeds velen
die vorige jaren bij Makelaar Henk Leising
ingebracht of gekocht hebben, zijn allen

zeer tevreden over het reëelen zaken doen
met hem. Daarom breng bij Henk Leising
Uw goederen, om te verkoopen, en U
bent ook tevreden,

f

-'- W%$ jlflgliS^

halTTeptember groótOeubelveilïng
Goederen kunnen ingebracht des-
verlangd GEHAALD WORDEN

!

Veilinglokaal Buigem. Engelbertsstraat 7

KANTOOR : HOOGEWEG 27
Taxeeren van geheele of gedeeltelijke inboedels
gratis. Beëed. Makelaar HENK LEISING.

WW
®
®
®
®
®
ui
19
is
®
®
®
®
m
®
®
®
a
®
®
®
®
19
19
19
19
®
19
19
19
19

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®rSHISI9®®

Wilt TI een Aardappel die niet stuk kookt en toch broodig is?

Wilt U een Aardappel die niet vast is en toch broodig?

Wilt II een Aardappel die goedkoop en toch lekker is? en

wat meer is* Wilt U een goed gewicht hebben? We zijn

voorzien van alle soorten voor onderstaande prijzen

Duinzand . .

Kleine . . .

Grove (niet hol)

1 k.g. 10 k.g. 25 k.g.

. 9 et 85 et 200 et

. 7 et 65 et 150 et

. 6 et 60 et 125 et

Zeeuwsche eigenh.

Zeeuwsche bonte .

Zeeuwsche Blauwe

1 k.g. 10 k.g. 25 k.g.

. 8 et 75 et 175 et

. 9 et 80 et 175 et

. 8 et 80 et 180 et

iclame Zandaardappelen PUIK 10 K.

Voor iedere beurs heerlijke Zandaardappelen
10 K*G* voor 65 et* en 10 K*G* voor 70 et

Alles wordt zonder prijsverhooging thuisbezorgd bij minstens 10 K.G.

Bestel heden* voor de prijzen stijgen Uw Winterprovicie

bij het van ouds bekende adres
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FRANSCH KINDERK. PINSONS ET FAUVETTES
De repetities -van het Fransch kinderkoor onder lei-

ding van den heer E. Vandcnbcrgh, zullen binnenkort
weder aanvangen.
Ouders welke het nut en het aankweeken van een

vreemde taal op vroolijke wijze bij hun kinderen in-

zien, kunnen deze nog als lid opgeven aan het volgen-
de adres: 7 Kostverlorenstraat Zandvoort.

VERLOTING „ONDERLING HULPBETOON"
De trekking, die 1 September plaats vond, bracht de

volgende nummers uit de bus: 1450 zilveren horloge;
1413 zilveren horloge; 1265 zilveren horloge; 1275 zil-

veren horloge; 576 gouden horloge.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij den heer J.

Zwemmer, Koningstraat 24.

Prijzen, die niet binnen 2 maanden afgehaald verval-

len aan de vereeniging.

HUIZENVEILING.
Bij de veiling van de perceelen Hclmerstraat 24 en

26, Plan Noord door notaris. De la llayze uit Heem-
stede Woensdag in Zomerlust gehouden werd kooper
de heer T. Molenaar voor de som van ƒ 4225.

Evenals de andere perceelen heelt de heer Molenaar
deze perceelen gekocht als wethouder voor de gemeen-
te en wel in verband met het van gemeentewege ver-
strekte bouwercdiet, toen deze woningen werden ge-

bouwd.

LEGER DES HEILS.
Het zal voor hen die werken en voor hen, die belang

stellen in de arbeid van het Leger des Heils een groote
voldoening zijn geweest, toen Kommandant Vlas uit

Londen het telegram ontving, dat Evangeline Booth
met de daarvoor noodige twee derde meerderheid tot

Genoraal is gekozen.
Na dit bericht hebben verschillende berichten reeds

duidelijk aangetoond, hoe algemeen verheugend deze
beslissing was. Noemen wij alleen maar de overstel-

pende gelukwenschen van de Hoogc Raad.
Ook Nederland bleef niet achter. Maar naast de ge-

luksgroet gingen ook de bewijzen van trouw en toewij-
ding naar de nieuwe generaal.
Een bede voor nu en voor later, als grondslag Psalm

118 :24.

Eens gekocht: steeds gekocht op de Veiling van
MAKELAAR HENK LEISING.

HET MONOPOLE-MENU.
Het wordt een bijzondere tatel, waarbij het Mono-

pole Menu deze week ons noodt, Woensdag 12 Sep-
tember aanstaande.

"t Is weer een van de sterke staaltjes van organisec-
ren, om dat voor elkaar te kunnen krijgen.

We weten het, de heer Kicter is steeds actief. Maar
onwillekeurig zou men toch na de seizoendrukte ver-
wachten, dat er een pooze van rust kwam.
Niets minder dan dat in Monopole en nog zijn de

zomervermaken niet geheel beëindigd, of het wintersei-
zoen kondigt zich aan.
En op welke wijze?
Met het eerste en het beste komt het Woensdag a.s.

Het is nog maar heel kort geleden, dat „Rubber" aller
oog deed richten op ons insulinde. Het verschijnen
van „Rubber" kwam in 'n tijd, dat verschillende moei-
lijkheden en conflicten de aandacht vestigden op het
gebeuren daar in de verre Oost.
Dat Holland weer eens — voor de zooveelste maal—
wakker geschud werd, om er aan herinnerd te worden,
welk kostbaar bezit zich daar in de warme verte langs
de evenaar slingerde, als een parel in een kostbare
kroon.
Die meerdere belangstelling, die opgewekte lust tot

meeerdere weten, de bevrediging van diu lust werd ook
en vooral gegeven door: Rubber.
Maar sterker nog dan bij het lezen van het boek— omdat een boek lezen bijzondere omstandigheden

eischt zoowel innerlijk als uiterlijk — sterker nog zal
het levende tooneel ons aangrijpen.
Rubber, het spel uit Deli, is door mevr. Szekely-

Lulofs voor het tooneel bewerkt.
Niemand minder dan Louis Saalborn zal als hoofd-

figuur de ziel van Rubber vertolken. Naast hem noe-
men we dadelijk Jan van Ees, terwijl daarnaast weer
een reeks van enze beste tooneelkrachten kunnen vol-
gen. De keuze uit de lange rij zou ons te moeilijk zijn.
Maar voor een naam willen we tocheenuitzondcring

maken n.1. voor die van onzen plaatsgenoot, de heer
Henri Tiemeier.
Rubber in Monopole heeft een volledige bezetting

der rollen en de Monopolezaal krijgt geen tweede-
hands werk.
Voegen we er nog bij, dat Rubber gek gekleed is in

geheel nieuwe decors, zoodat alles gegeven wordt om
de machtige indruk, die dit werk op den hoorder moet
maken, tot volle recht te doen komen.
Zoo is het dan ook, dat de Nieuwe Courant kon

schrijven: Geen filmcopie, maar werkelijk tooneel ge-
bracht.
En de Groene Amsterdammer: Zoo harmonische,

dat men misschien en voor de eerste maal als Hollan-
der iets begrijpt van wat de Rimboe op Sumatra is.

Zoo zouden we de reeks van spontane recensies veel
langer kunnen maken. Natuurlijk wordt het Woensdag
heel druk.
Natuurlijk zorgt Monopole na de hoofdschotel ook

voor gemakkelijker te verwerken gerechten op haar
Menu.
Zoo zal het uitstekende orkest Zaterdag en Zondag

weer met evenveel enthousiasme als aan het begin van
het seizoen de vlugge voeten op de dans\loer leiden.
Voor 't eerst in dit nieuwe seizoen Zondag Matinee.
Als extra bij het extra, dat zoo'n avond in Monopole

is kunnen wc nu nog vermelden: Zaterdag en Zondag
vrij entree. Adv.

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

H* G* VAN MESSEN
Jan Snijerplein 11 Telefoon 554

MEN ZEGT: Onbekend maakt onbemind,

MAAR: Probeer het eens en we zijn overtuigd,

U als klant te hebben gewonnen.
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Zijn de Badgasten van Strand

Komt de Winter in het Land*
Maakt dat tijdig uw HAARD of KACHEL in

orde is zoodat U hem als het noodig wordt
direct kunt gebruiken. Wacht niet met het in

orde maken van Uw HAARD of het aanschaffen

van een NIEUWE HAARD tot het laatste moment
Doe reeds nu Uw keuze en bepaal de dag waar-
op Uw HAARD moet kunnen branden. Wij be-

lasten ons met het plaatsen en schoonmaken
van Uw HAARD, KACHELof HAARDKACHELS,
tegen zeer lage prijzen. Bezoekt onze schow-
room zonder eenige verplichting tot koopen.
Wij leveren weer het nieuwste tegen de laagste

prijzen.

| Wat Centrum doet, Doet Centrum goed

IJzerhandel Centrum
Telefoon 498 Zandvoort

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 9 Sept. v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 9 Sept. v.m. 10 uur: de heer Biem Visser,
nam. 5 uur: Geen Dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Geen opgaaf ontvangen.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 9 Sept. v.m. 10.30 uur: de heer Bob Agter
van Soest.

Zondagsschool en Jeugdkerk: Vacantie.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof-

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. K. Ar.tonius.

Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11—1 uur.

Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Jan, zoon van J. Visser en J. C. Kobs;

Maria Johanna Elizabcth, dochter van H. A. van Deur-
sen en E. Jansen.
GEHUWD: Th. C. Vermeulen en J. de Vrijer; L. G.

Blceke en J. C. Keur.
ONDERTROUWD: J. A. J. van Dijk en A. Loos.
GEVESTIGDE PERSONEN:

Echte. G. L. de Loos v. A'dam Dr. Joh. Metzgcrstr.107

H. B. Deutschmann van Blocmcndaal Zandv.laan 56.
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ALLEEN GROOTE KROCHT 13

'T WONDER VAN ZANDVOORT -s^
RIJWIELEN — ONDERDEELEN — BANDEN

Betaal geen woekerprijzen.
RIJWIELEN, eerste klas uitvaering f 29.50
met originecle torpedonaaf, bagagedrager m. standaard

kettmgkast enz.

ELECTR. LANTAARNS, massa-verkoop . . ƒ 3.95
met 1 jaar volle garantie.

De origtneele Bosch lantaarns ƒ 5.23

enzoovoorts. Reparatie-inrichting.

SAMBO EN JOCKO VAN een
- leeuw en een aap

— door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)
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Door 't plotseling schudden van den wagen Maar door de stomverbaasde blikken
Ontwaakt hij, wrijft zijn oogen uit, Van het publiek begreep hij ras,
Rijdt, zonder op of om te kijken, Dat iets daar achter in den wagen
Meteen het achterpoortje uit! Niet heelemaal in orde was.
De sufkous dacht natuurlijk, dat Ach, wat schrik! De arme man
De dokter in de auto zat! Wordt bleek en akelig er van!

DRUKKER IJ

GERTENBACH
ACHTE RWEG 1

TELEF. 135

LOSSE NUMMERS
der „ZANDVOORTSCHE COURANT", Bad-
Courant met officieele Badgastenlijst zijn verkrijg-
baar bij:

A. BAKELS N.V., Kerkstraat 31, W. J. LORENZ,
Boekhandel Haltestraat 11, S. VERLOOP, Kan-
toorboekhandel, Haltestraat 38; P. PLAT, Speel-
goedwinkel Haltestraat, Zandv. Papierhandel, Swa-
luestraat en bij den uitgever GERTENBACH'S
DRUKKERIJ, Achterweg 1.

ZUINIG KOOP JE BIJ

GROOTE MATTEN 73 et

LANGE MATJES 49 et

KLEINE MATJES 15 et

COCOS MATJES 29 et

CLOSET MATTEN 39 et

DEUR KLEEDJES (pluche) . . .

.

138 et

SLAAPKAMER KLEEDJES .. 98- et

STERKE VOORDEUR MATTEN 69 et

TRAPLOOPER, per el 65 et

TAFELZEIL, per el 48 et

COCOS LOOPER, per el 55 et

TWIST MAT, per meter 49 et

NIEUWE TAFELKLEEDEN .

.

248 et

NIEUWE SCHOORSTEEN LOOPERS 98

STERK VLOERZEIL per el 49 et

STERKE STRAATBEZEM
GROOTE BUS WAS
10 M. KASTPAPIER

25 et

25 et

12 et

SPLENDOR LAMPEN
FLINKE ROL CLOSETPAPIER
ASBESTPLAATJES .

.

39 et

5 et

5 et

Inmaakpotten en Snijboonenmolens

voor onze bekende lage prijzen*

IS ONZE NIEUWE

PETROLEUMKACHEL
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ZANDVOO
Orgaan der Gemeente Zandvoort - OFFICIEELE BADCOUKANT met liadgastonlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen

voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers » 0.10

Uitgave Üertenbach's Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededeelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 135

REISINDRUKKEN-
VI.

Misschien komt het, omdat we er eindelijk werkelijk

zijn uitgebroken, dat we onze aandacht bij onze va-

cantietocht bijzonder concentreerden op die zaken,

die ook voor ons baddorp factoren zijn van het aller-

grootste belang.
Maar zeker is het, dat Zandvoort als onze woon-

plaats en onze badplaats, de plaats waaraan wc in de
loop van de jaren gehecht zijn, onze gchecle belang-
stelling heeft in al, wat Zandvoort als wooxi- en ver-

blijfplaats beter en geschikter kan maken.
Van uitbreken gesproken is dat heusch niet figuur-

lijk gezegd. Maar na jaren van aaneengeregen arbeiden
was deze uitbrekerij bijna noodzakelijk.
Maar behalve dan uit eigen belang bezien was het,

juist na de jaren van toeven in eigen omgeving, een
verrassing vol nieuwe indrukken.
Indrukken, verhoogd in waarde voor ons, omdat

steeds toetsend telkens 'daarbij de vraag naar voren
drong: Hoe zou dat bij ons — op Zandvoort dan in de
algemeene zin — wel zijn?
Hadden dus anderen groote belangstelling voor

Zandvoort, werd Zandvoort vergeleken bij het hun be-
kende, wij pasten juist het omgekeerde toe.

Laten we maar eerlijk bekennen, dat het voortdu-
rend bespreken en vergelijken van elders met het be-
staande op Zandvoort, heusch niet ten nadeele van ons
baddorp uitviel.

Geloof nu maar niet, dat wat Zandvoort bezit of
Zandvoort biedt als het foutlooze, het volmaakte te
beschouwen.

Geloof maar niet, dat ook wij het stelsel zouden wil-
len huldigen: Ik alleen weet het.
Een stelsel, dat helaas zoo vaak schade, groote scha-

de kan veroorzaken en dat helaas in de tegenwoordi-
gen tijdsomstandigheden aan kracht schijnt te winnen,
nu alle critiek reeds vooraf met het brandmerk van
den booze geteekend wordt.

_ Maar daarover later misschien,„want .bij het verder;.
voortschrijden van hét jaar" nadert "steeds "sneller het
moment, waarop Zandvoort weer kan verwachten on-
der een stroom van papiercritiek te worden bedolven.
Reeds nu, reeds dadelijk na de drukte in de groote

tijd, die men seizoentijd noemt, reeds nu klinkt het
voorspel van de verkiezingsdag, die in 1935 over Zand-
voort zal komen en wordt het bekend, dat de exploi-
tatie 1934 een factor zal zijn daarop.
Laten we echter booze geesten maar niet eerder wek-

ken, dan dat ze zich zelf onafwendbaar komen aan-
dienen.
Bovendien, zijn vacantie en verkiezing niet als uiter-

sten te beschouwen?
Over vacantievergelijking dan maar alleen.
Ons bepalende tot een deel, bijeengevoegd uit stuk-

ken bij het zwerven hier en daar vastgehouden, trof
ons deze week een bericht, dat zich juist aanpaste bij

KALEIDOSCOOR
„Wij kunnen onze aandacht niet meer fixeeren,
„niet op personen, en niet op gebeurtenissen.
„Nauwelijks is een figuur voorgoed of tijdelijk
„van het wereldtooneel verdwenen, of een an-
„dere vraagt onze aandacht. Vliegensvlug volgt
„de eene gebeurtenis de andere op."

Prof. R. P. van Calcar in „de Telegraaf".
Zoo is het leven, als de warrelende vlokken in een

natte sneeuwbui, die onder het vallen es-en onze aan-
dacht vragen, om daarna even spoedig te verdwijnen
als ze gekomen zijn.

Niet ten onrechte wordt het leven vergeleken bij
een film: in groote snelheid volgen de beelden elkaar
op. Van de meesten blijft ons niets bij: alleen een bij-

zonder interessante of sensationeele rolprent, kan kor-
ter of langer tijd het beeld van de meest treffende oi
schokkende episode in onze herinnering levendig hou-
den.
Gaat het eigenlijk niet evenzoo met onze belevenis-

sen? En het is niet juist, dat zelfs ernstige gebeurtenis-
sen spoedig vervagen. Dat wij er zoo nu en dan aan
herinnerd worden, dcor de tijdschriften, die memo-
reeren, dat het zoovéél jaar geleden is, dat dit of dat
passeerde?
Doen wij uit de wereldgeschiedenis sinds 1900 (toch

niet lang geleden) hier en daar een greep, welk van de
op te roepen beelden nog helder in uw herinnering
voortleven. Wij zullen voorvallen nemen, die op het
moment van gebeuren als zeer belangrijk golden.
Omstreeks 1900 was er oorlog tusschen Engeland en

Transvaal. Het verloop van dezen krijg werd in Ne-
derland met intense belangstelling gevolgd, want het
was een broedervolk, dat zieh door de Britsche reus
belaagd zag. De held van den dag was Generaal Chris-
tiaan de Wet, die een soort gucrilla voerde, en daarin
groote successen behaalde, en een zeldzame populari-
teit genoot door de geslepenheid, waarmede hij de En-
gelschen op het oorlogsveld steeds om den tuin leidde.
Herinnert gij U die Christiaan de Wet nog wel? Denkt
gij nog wel eens aan de slag bij Elandslaagte, waar
zooveel Boeren door de Engelsche lanciers afgemaakt
werden, en die onze en de buitcnlaudsche pers in ver-
ontwaardiging deed losbarsten?
Weet ge nog, dat de oude generaal Gronjé zich met

3000 dapperen bij Paardcberg moest overgeven. Heb-
ben de namen Mascking, Ladysmith, Magersfontijn, de

het onderwerp, voor dit zesde overzicht gekozen.

Dat onderwerp was: België.

In het voorjaar kwam ons een boekje in handen
over reizen en trekken, een boekje, dat uitgegeven

wordt door de Nedcrlandsche Spoorwegen.
Bladerend er in, werd onze aandacht spoedig getrok-

ken door de reeks: Extra treinen.

Wij hebben wel geweten, dat bij de Spoorwegen dit

instituut bestaat. Meermalen toch hebben we hier of

daar de groote biljetten van de speciale treinen aange-

kondigd gezien, steeds naar het Oosten.
Maar nooit was het ons opgevallen, dat zooveel ex-

tra treinen Zandvoort als eindpunt hebben. Het lijstje

in het boekje vluchtig nakijkend, steeg onze verrassing

steeds mee en meer, omdat telkens en telkens weer
een extra trein, uit welke landshock dan ook, Zand-
voort als eindpunt had.
We weten niet, of deze treinen stroomen van gasten

gebracht hebben. Maar weten we, dat als het niet zoo
geweest is, dan is de mislukking van het pogen niet bij

het extar, maar bij hen, die van zoo'n gunstige gelegen-

heid geen gebruik hebben gemaakt — of konden ma-
ken.
Vooral dat laatste willen we, belicht door de om-

standigheden van de tegenwoordige tijd, niet vergeten.

Nog nooit had deze reeks van extra treinen zoo onze
aandacht getrokken als dit jaar.

Nog eens, het resultaat weten we niet.

Want mag er al geklaagd worden, dat spoor en tram
diensten onvoldoende zijn, om Zandvoort die ontwik-
keling te geven, waarop het als woonplaas voor vreem-
delingen en als forensenplaats in de nabijheid van Am-
sterdam alle rechten heeft, niet tegengesproken kan
worden, dat er alle maatregelen genomen worden voor
passagiersvervoer, als er passagiers zijn.

Daarom hebben we te oppervlakkig gekeken en met
als alle anderen bij 't binnenkomen van 'n trein buiten
de diensttijd alleen geoordeeld: Daar komt weer een
trein van Amsterdam.
Misschien hebben we te weinig aandacht geschon-

ken aan het extra. Deze verzekering willen we nu
reeds wel geven: Dat zal ons niet zoo gemakkelijk
meer* gebeuren.

... -

Het bericht dan, dat ons nader bracht bij het geko-
zen onderwerp was, dat de Spoorwegen nog eens een
extra trein naar Brussel zouden laten loopen.
En wel om deze reden, dat de eerste extra trein naar

Brussel in begin September zoo'n groot succes is ge-

weest. Zoo'n succes, dat van een stampvolle trein ge-
sproken kan worden.
En om nu aan de wenschen van het publiek te vol-

doen, een wensch, die zoo duidelijk blijkt uit de groote
belangstelling, daarom hebben de Spoorwegen dadelijk
een tweede trein ingelegd. Gerust mag men vragen, of
het bij deze tweede trein zal blijven, als er ook nu weer
blijkt, dat er groote belangstelling voor bestaat.
Dat die belangstelling er is, daaraan twijfelen we

geen oogenblik.
Want als we het over het Zandvoortsche seizoen

Tugela en Spionkop u nog iets te zeggen. Kent ge den
naam nog van „de held van Spionkop" een Hollander
(hij kwam uit Beverwijk) die na den oorlog in een ver-
sierde trein Haarlem passeerde? (Slegtkamp heette hij)

Daarna kwam de Russisch-Japansche oorlog. Ver
van huis, zult u zeggen. Inderdaad, maar dagelijks ston-
den de kranten er vol van.
Weet ge den naam van Generaal Stössel te verbin-

den aan de Russische oorlogshavcn Port-Arthur, en die
van Admiraal Rodsjcswenski aan het tragisch lot van
de Russische oorlogsvloot, die, nadat ze in de Noord-
zee weerlooze Engelsche visschersschepen had bescho-
ten, in de straat van Tjoesima door de Japansche vloot
onder admiraal Nógi in den grond geschoten werd?

Herinnert ge u nog iets van de Balkan-oorlogen?
Griekenland. Bulgarije en Turkije onder- en tegen el-

kaar?
Staat de moord op den Franschen President Fallicrcs

U nog vcor den geest? En de ramp van „de Berlin".
(Bij den dood van Prins Hendrik gereleveerd).

Natuurlijk, de wereldoorlog ligt nog versch in het
•Jehcugen. Maar is dit niet meer een gevolg van het
feit, dat wij nog steeds onder den druk ervan leven?
Zijt gij, met ons niet van mcening, dat de gedachten
eraan veel meer vervaagd zouden zijn. als wij de gevol-
gen nu nog niet aan den lijve ondervonden?
Maar toch.... kunt ge „Loncin" thuisbrengen, en

„Chcmin des Dames", en „Luwcl 101", en „Dardancl-
len" en „Theepval" en „Bapaume", „Longeval", „Hoo-
gebosch", „Peronne", „Martinipich", „Fiers", Ison-

zo"? Gij hebt deze namen niet ééns maar wel honderd
maal gelezen en met afschuw en verschrikking, want ze
zijn nauw verbonden aan honderdduizenden jonge man-
nen en mannen in. de kracht van hun leven, die er

sneuvelden, of verminkt werden.
In dezen oorlog werd voor het eerst van de duikboot

een gebruik gemaakt. En de eerste slachtoffers van de
Duitschc „U" booten werden getorpedeerd onder onze
kust. Gij hebt misschien, evenals wij, die drie Engel-
sche kruisers langs onze kust zien varen.
Hoe heetten ze ook weer? Weet ge het niet? Maar

ziet ge dan de reuzen „koppen" in de dagbladen
niet meer voor U, en de bulletins? Ah, juist „Cress\",
Hogue" en „Aboukiz".

In die rampzalige oorlogsjaren werd cen groot ge-

deelte van onze provincie door watersnood geteisterd.

In welk jaar was dat? Toen onze Koninüin in een roci-

bootje gezeten, zich persoonlijk van den toestand op
de hoogte stelde? Ge hebt bijgedragen aan de collcc-

1934 moeten hebben, dan /al daarbij belgic niet ver-

geten mogen worden als ook een der oorzaken, dat

hier — in Zandvoort in het bijzonder, in Nederland in

het algemeen — minder gunstige einduitkomsten in de
boeken vermeld moeten worden.

liet was opmerkelijk, hoe dit jaar de trek naar het

Belgenland bijzonder groot was.
Voor een groot deel moet dat toegeschreven aan de

intensieve propaganda, die daarvoor gevoerd is. We
bedoelen nu niet dadelijk de propaganda door de Staat,

door de Spoorwegen of door de plaatsen, in het cen-

trum van het toeristen verkeer gelegen als wel de pro-

paganda, van ons Nederlanders zelr uitgaande.
Kon men vooral de laatste jaren niet telkens en tel-

kens onder vrienden en bekenden er één ontmoeten,
die een loflied zong op een vacantie uitstapje in het
Belgenland? Kreeg men niet te hooren, hoe gezellig,

hoe vrij, hoe goedkoop het daar was?
Voeg dat bij het geheimzinnige, dat de vele snoep-

reisjes omgaf, zooals meer bereisden onder bekenden
schilderden en het is te begrijpen, dat na zoo'n voorbe-
reiding van cen massatrek naar onze Zuiderburen ge-

sproken kan worden.
De zucht van den enkeling om interessant te zijn

of interessant te lijken, de reclame van hen, die vroe-
ger reeds gewoon waren ver of verder naar het Zuiden
te trekken, dat vooral heeft naast het andere cen uit-

tocht van Nederlanders veroorzaakt.
Te meer opvallend, te meer van invloed, omdat door

de ongunstige financicele omstandigheden bij onze na-
buren dit uittrekken niet genivelleerd werd door een
tiendubbel aantal in ons land vertoevende vreemdelin-
gen.

Geeft Zandvoort niet het voorbeeld in haar geschie-
denis?
Wc willen daarbij niet teruggaan tot de tijd, dat

voorname families in de eenvoudige vissclierswoningen
vaak toefden. Het begin stadium, dat vooral door de
oude dokter Gerke tot zoo'n ontwikkeling is gebracht
en Zandvoort tot een Duitsche badplaats maakte.
Toch is het misschien goed in de lijn van ons betoog

daaraan te herinneren.
Maar het is toch niet zoo heel lang geleden, dat cen

toeven op Zandvoort als badgast niet onder ieders be-
reik was en een groote waarde had, omdat het tamelijk
financieele eischen stelde. Eischen die wichtiger waren,
omdat dc_ badtijd toen twee, drie maanden duurde.
Daarin is een zeer sterke verandering gekomen. Zon-

der iets af of toe te willen doen aan het verschijnsel
van maatschappelijk standpunt bezien, kunnen we ge-
rust zeggen, dat een toeven als badgast op Zandvoort
thans onder ieders bereik is.

De massa heeft zich meester gemaakt van vacantie-
badtijd en hoe dit ook toe te juichen is als maatschap-
pelijk verschijnsel, hcudt men met tinancicele daarbij
rekening, met de uitkomst van de daarop gebaseerde
exploitatie, dan ziet men toch de andere zijde.
Zoo ook het toeven in Belgenland.
Bovendien moet men bij de beschouwing van Zand-

tes, die allcrwcge gehouden werden.
Dat helpt. Financieele aderlatingen scherpen het her-

inneringsvermogen. Accoord 1916.
Vier jaar heeft die wereld-waanzin geduurd. Toen

kwam eindelijk, als een ontwaken uit een nachtmerrie— de vrede! — Dien datum weten we allen.
We gaan verder. De ramp van Borculo. Gunst ja,

t is waar ook. Dat kleine plaatsje in het Gcldcrsche
is indertijd door een cycloon bezocht. Wat gaat de tijd
toch snel. Maar misschien hebt ge Borculo wel per
auto bezocht om te zien, hoc een natuurramp in enkele
seconden van een aardig stadje een puinhoop kan ma-
ken.
Het vergaan van de „Salcnto". Onder den rook van

Zandvoort, waarbij een dertigtal Italiaansche zeelui een
graf in de golven vonden. Wat een diep-tragischc ge-
beurtenis. Tocndertijd.Sprcekt ge er nog wel eens over?
De brand van de P.C. Hooft. Wc komen dichter bij
huis. De moord op President Doumer. de dood van
Koning Albert, die van de Koningin Moeder, van Prins
Hendrik.

Ja, 't is kort geleden, wc weten het wel, echter heb-
ben de beelden al niet veel van hun helderheid verlo-
ren?
Het aan de regecring komen van 1 litler, de moord

op Rhöm c.s. de dood van President von ITindenburg,
de socialisten-opstand ir Oostenrijk, den gelukten aarr-
slag op Dollfuss. zim het niet alle onderdeden van de
nieuwste wereldgebeurtenissen-film, die ^orbijginüen
als^ de dwarrelende sneeuwvlokken?
Ze hadden onze aandacht, bij den cen sterker dan

bij den ander, maar zijn ze op den langen wcü niet ge-
lijk de schepen, voorbij varende in donkere nacht'?

Is het eigenlijk niet waar, wat we bii alles, wat we
meemaken uitzien naar den dag \an morgen, nieuws-
gierig wat die ons voor nieuws brengen zal?
En de dag van morgen wordt gevolgd door ecu nieu-

wen dag, de dagen worden weken, de weken maanden,
de maanden jaren, en de/e vormen de eeuwigheid,
waarin de mensch niets is.

De mensch vormt de geschiedenis, die ons telkens
weer doet zien — oud en nieuw — de mensch in zijn
ware gedaante: klein, onvolkomen, onvolmaakt.

De mensch, waar de psalmdichter van zegt:
woelt hier naar verandering
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,

wenscht terug hetgeen hij eens zag.
(Nadruk verbeden.)



Tax 2
Dorp f 0.25 Haarlem f 0.90 Amsterdam £ 2,90 Voorkomen f 0*05

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465

TE HUURi
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen- Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheke aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk

qebied. Inlichtingen kosteloos.

voort uit een dini* ook niet uit het oog verliezen. Zij,

die hebben en dus kunnen uitgaan minderen aanzien-
lijk in aantal, omdat ze of nog verder trekken of sterk
bezuinigen om mee te doen aan het algemcene.

Daarnaast tretten de tijdsomstandigheden vooral de
middengroepen.

Wij mecnen dan ook, dat naast weer en weder voor-
al de twee laatst genoemde oorzaken van heel groot
belang zijn in seizoen 1934.

Neem deze pracht van een nazomcr en laten we zien
%vat die voor het exploitatiebedrijf heel erg weinig
waarde heeft.
De oorzaken liggen dieper en meer dan ooit mag wel

gevraagd worden: Wat kan Zandvoort daaraan doen?
Want dat er iets gedaan moet worden, dat krachtig

en gezamenlijk hier hersteld moet worden, daarover
toch zal bij niemand twijfel bestaan.

VOORBEREIDEND MUZIEKONDERWIJS.
Wij herinneren nog eens aan de cursus in voorberei-

dend muziekonderwijs, welke Mevr. R. Otten—Admi-
raal en Pierre Vcrdonck dezen winter van 1 Oct. tot
1 Juni zullen houden.
Dit is een uitstekende gelegenheid uwe kinderen de

eerste beginselen der muziek nog voor zij leeren een
instrument te bespelen, op een onderhoudende manier
bij te brengen liet droge lesgeven vervalt op deze ma-
nier geheel en de kleintjes leeren geen tegenzin, doch
liefde voor de muziek krijgen. De cursus is voor kinde-
ren vanat 6 jaar te volgen en het lesgeld (./ 10.— dus
J 1,25 per maand) zal voor weinigen een bezwaar zijn.

Bovendien is de kinderoperette, die, bij genoegzame
deelname wordt opgevoerd ongetwijfeld een groote at-

tractie. De inschrijving is gedurende de gehecle maand
September bij Mevr. Otten—Admiraal, Brederode-
straat 138 ot Pierre Verdonck, Haarlemmerstraat 50.

Drogisterij L. Blaauboer
Gediplomeerd Drogist.

Haltestraat 48 - Zandvoort

Er zijn nog steeds Muggen en Vliegen. Verdelg deze
ziekte-verspreiders met SHEL-TOX — FLIT — RIDS,
enz. Verzorg Uw huisdieren met de bekende Cesarine

geneesmiddelen. Bij mij steeds voorradig.

HET LEGER DES HEILS.
(Stichter: William Booth.)

Naar wij vernemen, zal het Leger des Heils dit jaar
zijn Nationale Aanvrage houden van 29 September tot

13 October a.s.

Ofschoon het Leger des Heils zich op geestelijk en
maatschappelijk gebied in gestadigen bloei mag ver-
heugen, en de sympathie voor zijn arbeid steeds toe-

neemt ook in ons land, zijn er toch nog velen die onbe-
kend zijn met de nooden aan dien arbeid verbonden.
De Nationale Aanvrage is de groote collecte, die

gehouden wordt tot instandhouding van de vele tak-
ken van arbeid; daaronder moet niet slechts verstaan
worden de verzorging van de geestelijke atdeelingen,
maar in 't bijzonder de \erzorging in de vele Maat-
schappelijke Tehuizen, van de duizenden mannen, vrou-
wen en kinderen van alle gezindten, om deze te voe-
den en te klceden. Daar ons Rcclasseeringswerk zich in

de laatste jaren sterk hectt uitgebreid, overschrijden
onze uitgaven voor dezen arbeid over het atgeloopen
jaar de ontvangen subsidie reeds met een bedrag van
bijna ./ 22.000. Denk daarbij, dat de winter weer in

aantocht is en er dus veel noodig is.

Het is algemeen bekend, dat het Leger des Heils zijn

deuren wijd vil openzetten en aan hulpbehoevenden
de hand wil reiken. Stel het Leger in staat ook door
uw bijdrage dit jaar nog meer te doen dan ooit te vo-
ren.
Teneinde misverstand en teleurstelling te voorko-

men, gelieve men zich te vergewissen, dat de collectant

door het Leger des Heils (Stichter: William Booth) is

gemachtigd en men doe dat ook. al hectt de klecding
van den collectant soms ecnigc overeenkomst met de
bekende uniform van het Leger des LIeils. Al de collec-

tanten hebben Volmachten op naam, getcekend door
Kommandant B- Vlas.

H.H. Huiseigenaren en Particulieren

Iets te VERTIMMEREN, WITTEN,
BEHANGEN, SCHILDEREN etc.??

Uw adres is

1, W, RUPPREGHT - Heemskerkstr, 5
Specialist op gebied van ALLE huisonderhoud

nieuwe matrassen
en bijvullen

groningec bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter* en
Decoratie'Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

Ons overweldigend succes met onze
buitengewone kwaliteit GEKOOKTE
WORST vanaf 10—14—18 et per ons
Leverworst, per ons 8 et
Bloedworst, per ons 8 et
Haaqsche Leverworst, per ons 12 et
Tongenworst, per ons 15 et
Grove Worst, per ons 14 et

Plockworst, per ons 16 et

Schouderham, per ons 15 et
Blaasham, per ons 18 et

Gekookte Ham, per ons 24 et
Rookvleescli, muisje, per ons 24 et
Rookvleesch, stukje, per ons 20 et
Paarden Rookvleesch, per ons 16 et
Smeerworst, per ons 16 et

Bacon, per ons 20 et

SPECIALE AANBIEDING
Goudsche Volvette Meikaas, p.p. vanaf 35-49-55 c
Charlet Kaasjes, per doosje 32Va et

Groote pot Pindakaas 20 et
Jam, per pot 25 et
Room versche Eieren, 10 stuks . . . . 37V» et
B.F.M. Melange, haast niet te onderscheiden van
Roomboter, per pakje 30 et
11 Steden Bak en Braadvct 23 et

I, J. Knotter - Haltestraat 36

Dans-Instituut J, STOL Jr*
Brederodestraat 25

MAANDAG a.s. begint de inschrijving

Spreekuren van 2—4 uur en van 7-10 uur

U^pT* Wij bereiden inschrijvers vóór
29 SEPTEMBER een VERRASSING

roote afslag
LAAG GEPRIJSD EN NOCHTANS PRIMA

VARKESN VLEESGH
Fricandeau, per 3 pond f 1.45; p. pond ƒ 0.55

Carbonade, sch. 3 pond ƒ 1.00; per pond ,, 0.35

Carbonade, rib, 3 pond ƒ 1.15; per pond ,, 0.40
Carbonade, fijne rib, 3 p. ƒ 1.35; p.pond ,, 0.50
Catbonade, haas, 3 pond ƒ 1.45; p. pond „ 0.55

Varkenslappen. 3 pond ƒ 1.40; per pond „ 0.50

RUNDVLEESCH
van eigen geslachte jonge runderen

Haas per pond
Biefstuk, per pond . . .

Rostbeaf, per pond . . .

Riblappen, per pond . . .

Magere lappen, per pond .

Doorregen lappen, per pond

ƒ 1.00

0.90
0.70

0.60
0.45

0.50

Gehakt, ons succes-artikel

h. o. h. 45 cent per pond

Gekookte Worst, iets aparts, p.p , 0.30

Vleeschhouwerij D* BOON
Van Ostadestraat 1a. — Telefoon 539

Onderhoud van Huizen
Solieden Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

P. Schaap
Prinsenhofstr. 11 - Tel. 439

<^ o

f Ga mee met du Mée f
<S> NAAR DEN HAAG <>

Y Opening Staten Generaal ^
>«y op 18 SEPT. en Gratis Druiven eten y£
p£ in het Schoone WESTLAND voor de J>^ prijs van f 2.— per persoon retour. ^
^ - Vertrek: ^
% Garage tÊu Mée %
^ ZANDVOORT, Kleine Krocht 8.30 uur ^
>>v Telefoon 108 >*V HAARLEM, Rozenstr. 13 en 13a 9 uur X
J>

Telefoon 16166 ^
X Bespreek vroegtijdig uw plaatsen. r*^ O

$ J
Ze zijn aan-

U^i gekomen
De Zwitsersche

Dames- en Heeren-
Arm bandhorloges

Het goedkoopst adres

H, MARTIN
Pakveldstraat 8— 10

$ HET SPREEKUUR VAN £

{ Zr. Bokma, Verloskundige {§ HOOGEWEG 69 is §
H Dinsdag van 2-4 en van 6.30-7.30 ^

m Zr* A* CL Smildiger ®
*§t Gediplomeerd ZIEKEN- en §
S KRAAMVERPLEEGSTER. 8

Aan het zelfde adres.

Ook hulp per uur.

Nu de Badgasten weg zijn!!
STOFFEEREN — BEDDENMAKEN

BEHANGEN — OPBERGEN VAN MARKIEZEN.

L. BALLEDUX
Verlengde Haltestraat 79 - Telefoon 296
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Geld in de Linnenkast is ... . |
evaariijk !
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Waarom dit gevaar dan
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niet voorkomen? Laat de {•]
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NUTSSPAARBANK
Bijk. Zandvoort - Tramstraat 5

II hierbij behulpzaam zijn
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SHELL GARAGE LUXE VERHUUR GEBR. PIERS

IWij sluiten ni
Stallen voor Zomer en Winter tegen speciale prijzen

ReparatieOlie Benzine - Banden
Handel in Automobielen

PARALLELWEG 34 TELEFOON 216 ZANDVOORT
ZANDVOORTSCHE OUDJES UIT RIJDEN.

De door C. Kerkman en zijn helpers georganiseerde

rijtoer voor ouden van dagen is, begunstigd door bui-

tengewoon fraai weder, een onvergetelijke dag gewor-

den.
In stralenden zonneschijn werd 's morgens om halt

elf vertrokken naar Schiphol. Ruim 20 autobezitters en
bezitsters hadden hun wagens voor dit doel beschik-

baar gesteld en bovendien hadden veel winkeliers be-

langeloos krentenbroodjes, druiven, peren, limonade,
gebak, enz. enz. beschikbaar gesteld, zoodat de oudjes

van alles volop konden genieten.
Zonder incidenten werd Schiphol bereikt en al da-

delijk bleek, dat vele oudjes grootc belangstelling toon-

den voor het vliegwezen. Een gids leidde het gezel-

schap in de auto's door de hangars rond en op die ma-
nier zagen de oudjes wat er alzoo te koop was.
Dit was echter niet genoeg. Er waren oudjes, die

•ook wilden vliegen. Er werd dus besloten vijf ouden
van dagen te laten vliegen. Alle oudjes —• er waren
-er ruim 90 — waren getuigen van het instijgen in het

K.L.M, vliegtuig van Mej. Koning, Mej. Schaap en van
de heeren Cante, Keur en Keper.
Na afloop van de tocht stapten de oudjes opgetogen

uit het vliegtuig, niemand van hen had ook maar het

minste nadeel van het vliegen ondervonden.
Na het gebruik van een kopje koffie werd de rit vcr-

-volgd eerst naar Muiderberg en vervolgens naar Hilver-

sum ter bezichtinging van het mooie raadhuis. Ook
'hier toonden de oudjes groote bewondering voor het
prachtige bouwwerk. Toen op verzoek ook nog de fon-

teinen werden opengezet maakte het geheel een onver-
getelijken indruk.
Vervolgens van Hilversum naar Laren waar de oud-

jes nog eens werden getracteerd.
In opgewekte stemming werd toen de terugtocht aan-

vaard en onder groote belangstelling der Zandvoort-
sche ingezetenen kwamen zij te 8 uur 's avonds behou-
.den te Zandvoort aan.
Namens de ouden van dagen wordt welgemcendcn

dank gebracht aan de autobezitters en bezitsters, aan
de Garagehouders die hun medewerking hebben ver-
leend, aan de winkeliers, die voor de versnaperingen
zorgden en tevens aan allen, die financieel dit prach-

il ~tige werk hebben gesteund.
ij Een woord van hartelijken dank mag zeker niet ont-

houden worden aan C Kerkman Prinsenhofstraat 5,

voor de moeite en de vele kosten, die hij zich ten be-
"aoeve van de ouden van dagen heeft getroost.

UITSTAPJE O.H. KINDERKOOR.
Zondag 9 Sept. was de dag van O.H.K.K. Weken

-van te voren was er al naar verlangd totdat eindelijk

de groote dag daar was.
Even over achten stonden reeds kinderen te wachten

«n precies half negen werd de tocht, met 60 kinderen
en 5 geleiders in 2 autobussen aangevangen. Reeds da-
delijk bleek de goede stemming erin te zitten want
het eenc lied na het andere klonk door de vroege mor-
gen. Voor wij het wisten waren wij dan ook in Am-
sterdam, hiervandaan werd koers gezet naar Muiden,
totdat om een uur of elf werd gestopt cm op de heide
een uurtje te verblijven maar nauwelijks waren wij op
de hei of het begon zoo hard te regenen dat er een
wedloop naar de bussen plaats vond, doornat maar
nog vol goeden moed werd onder het zingen van „Wij
gaan "nog niet naar huns" de tocht voortgezet.

Regelrecht ging het nu naar de speeltuin Oud Valke-
veen, waar wij om een uur of 12 met een fiksche regen-
bui arriveerden.
Hier werd gegeten en gedronken en kaarten naar

huis gezonden, intuschen was het weer een beetje op
geklaard en in minimum van tijd zat het gehcelc koor
op wippen, schommels of draaimolens. Ook bij de be-
driegertjes werd veel pret gemaakt zoodat er verschil-

lende een nat pak opliepen. Na een uurtje spelen werd
't andere gedeelte van de speeltuin bezocht, het kano
varen was wel aanlokkelijk maar niet van gevaar ont-
bloot wat nog bleek uit het feit dat een heer met zijn

kleeren aan onder zijn kano terecht kwam, het strand
en het IJselmcer werden nog even bezocht maar beide
waren geheel verlaten, enkele kinderen zijn nog pootje
wezen baden hoewel zij hier gauw genoeg van hadden,
omdat zij tot de enkels in de klei zakten. Teruggekeerd
naar de speeltuin zijn wij gezamenlijk het doolhof
doorgeweest. Het was een gedraai en geloop van je-

welste, midden in het doolhof was een vierkante plaats
afgezet waarin enkele lachspiegels hingen, na elkaar
eens flink uitgelachen te hebben, moesten wij weer
verder dolen om het hef te komen.
Het was inmiddels hoog tijd geworden om op te

stappen vooral omdat wij allen nog een bos heide mee
wilden nemen. De bussen werden dan ook weer bezet
en voort ging het over Huizen en Baarn naar Soester-
"berg. Onderweg werd nog even gestopt om een IJskar
te plunderen en toen ging het via Utrecht naar Zand-
voort waar wij precies acht uur arriveerden .

Het was een buitengewone dag geweest, dank zij

allen, die meegewerkt hebben om deze dag te doen
slagen. Wij hopen het volgend jaar weder een reisje te

maken, maar dan met 100 kinderen. En nu leden en
adspirant leden van het kinderkoor kom Vrijdag om
7 uur in Ons Pluis, om onder leiding van den heer
K. Böhne, onze nieuwe liedjes in te studceren voor het
•a.s. concert.

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

CRES schoenen een uitkomst voor de te-

genwoordige tijden. Laat Uw kinderen hol-

len en ravotten. De taaie rubber-
zool blijft verbonden aan het £ ft P r
sterke leeren bovenwerk. | < hh

Prijzen vanaf I UIÜU
Alleen verkoop :

Alph* Sprengers
GROOTE KROCHT 8 - TELEF. 6

(tegenover het Gemeentehuis)

Adverteert in dit blad

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR HAARLEM EN OMSTREKEN

Onderstaande agenda ontvingen wij voor de 105de
vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken voor 1 Iaarlcm en Omstreken, te houden op Dins-
dag 18 September 1934, des namiddags te 7.30 uur ia
het gebouw der Kamer, Nassauplem ö, Haarlem.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Mededcelmgcn.
4. Goedkeuring verzonden brieven aan:

a. Minister van Economische Zaken betr. toepas-
ssing art. 12 Wet K.v.K. (inmiddels antwoord ont-
vangen.)
b. Minister van Economische Zaken betr. wette-
lijke regeling cadcaustclscl.
c. B. en W. der gemeente Haarlem betr. wijzin-
ging ventverordening.
d. B. en W. der gemeenten in het distriet der
Kamer hete. wijziging Winkelsluitingswet.
e. Directie Spoorwegen Utrecht betr. aansluiting
trein Amsterdam—Haarlem, (inmiddels antwoord
woord ontvangen.)
i. B. en W. der gemeente Aalsmeer betr. verrui-
ming verkoop op Zondag.

5. Subsidieaanvragen:
a. Jubileum Commissie Hoogere Handelsschool te
Haarlem.
b. Ncderlanclschc Visscherij Proefstation te Arn-

. hem .

6. Ontslagaanvrage van den heer .1. Garnicr te Haar-
lem met ingang van 10 Juli 1934.
Benoeming van Th. Koops te Haarlem met ingang
van 15 Aug. 1934. Vaststelling nieuwe arbeidsover-
eenkomst met W. Ruvgrok te Haarlem.

7. Verslag van Dr. II. A. Marcus betr. 10de Schccp-
vaartcongres, vcor zoover betreft Wet evenredige
vrachtverdccling.

8. Verslag Commissie Middcnstandstcun 1933-'34.
9. Verslag Onderwijscommissie betr. cursussen 1933-

'34 en voorstel tot voortzetting.
10. Concept-schrijven Bureau aan Minister van Wa-

terstaat, inzake tunnel Noordzeekanaal.
11. Concept-schrijven Bureau aan Raad Gemeente

Haarlem, inzake personeclc belasting, hotels enz.
12. Vaststelling datum verkiezing vacature A. F. C.

Bückmann.
13. Herbenoeming leden en plaatsvervangende leden

Bevrachtingscommissic.
14. Rondvraag.
15. Besloten Zitting.

Model^Fijnstrijkinrichting „DE LELIE"
HALTESTRAAT 58

CH0G0LATERÏEI

.W.V.d.WerffL
Probeert onze kapitale

5 et Chocolade Reep
Grooter en Beter dan

iedere andere.

Vruchtenbiokjes en

Vruchten Assorti

per half pond | ( Ct

Heerlijke versche

Speculaas
per pond £••* ui

Chocolade Oublies

per half pond 23 Cl

Specialiteit in het opmaken
van Fijne Dames= en Heeren-

goederen.

Appreteeren van Gordijnen

P rijsveriagmg
Boorden . . . 7—S ct
Overhemden . . . 25 ct
Jassen . . . 30—40 ct

UITSLUITEND HANDWERK dus geen slijtage aan Uw goed.

Vruchtenrollen
in cellophaan 3 ct

Rumboonen
3 ons 25 ct

Aanbevelend

W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Tel. 129

Zijn de Badgasten van Strand

Komt de Winter in het Land*
Maakt dat tijdig uw HAARD of KACHEL in

orde is zoodat U hem als het noodig wordt,

direct kunt gebruiken. Wacht niet met het in

orde maken van Uw HAARD of het aanschaffen
van een NIEUWE HAARD tot het laatste moment
Doe reeds nu Uw keuze en bepaal de dag waar-
op Uw HAARD moet kunnen branden. Wij be-
lasten ons met het plaatsen en schoonmaken
van Uw HAARD, KACHELoF HAARDKACHELS,
tegen zeer lage prijzen. Bezoekt onze schow-
room zonder eenige verplichting tot koopen.
Wij leveren weer het nieuwste tegen de laagste

prijzen.

Wat Centrum doet, Doet Centrum goed

IJzerhandel Centrum
Groote Krocht 9 Telefoon 498 Zandvoort

x
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HOLLANDIA-BIOSCOOP

i

Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 15 t.ni, Dinsdag 18 Sept. - 8.15 uur
4 Dagen — 4 Opvoeringen van de groote Superfilm
der Metro Goldwyn

en de
Een grootsche opgezette millioenenfilm, waarin op
meesterlijke wijze de hoofdrollen worden vervuld door
JOHN BARRYMORE, — ETHEL BARRYMORE,

LIONEL BARRYMORE.
Een gebeuren dat de geheele beschaafde wereld op
haar grondvesten deed schudden. Na 7 maanden van
geheimzinnige voorbereiding in Hollywood, de stad
der wonderen, geeft de Metro-Goldwyn de wereld een
verrassing met haar grootste film ooit gemaakt.

DE MEEST GROOTE SUPERFILM OOIT VER-
VAARDIGD.

Verder een buitengewoon bijprogramma*

€lG&Bi to&tg&afêg esBtsÊGB* ff/e fS Jaaf.

Prijzen der plaatsen 40-65-80-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag a.s. half drie Familie-Matinee
Als Hoofdnummer

met JEANETTE MAC. DONALD
Verder groot komisch bijgramma.

Gewone prijzen der plaatsen.

ATTENTIE !

!

ATTENTIE !

!

Woensdag 19 Sept.
aanvang 8.15 uur, onze 1ste populaire voorstelling in
dit seizoen.

Opvoering van het schitterende filmwerk

Deviezensmokkelaars
met

oMiF&r

Paul Wegener,
Otto Walburg e.a. \

Deze film werd twee achtereenvolgende weken met
enorm succes in het Rembrandt-theater te Amsterdam
vertoond. — Deze film is NOG NOOIT in Zandvoort
vertoond.

Entree 23-45 et plus belasting

Geen toegang onder de 18 jaar

Plaatskaarten en -bespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn E1SEWHARDT, Stationsplei n
Zandvoort

VEILINGGEBOUW

%e Witte Zwaan
^^^«.-31-. / < Dir + Waterdrinker
t

£z~^~pSs? R«Mtrr«^AA7A Q ~ Tel. 464i&s«EBr/>"-'ï' Brugstr, 1-17-19

X zal ten overstaan van Deurwaarder C. H. Erbrink op

# Dinsdag 18 Sept a4S* des morgens om 10 uur &
X veilen den geheelen inboedel van

f Pension Hai
MT BREDERQDESTRAAT 36 ~^Q &

BESTAANDE UIT
Salon- en Slaapkamer Ameublement, Boekenkast, Di-
van met ombouw, Stoelen, Tafels, Ledikanten, Bedstel-

len, Vloerzeilen, Kleeden, Overgordijnen, Linnengoede-
ren, Keukengerei, Vaste Waschtafels, tuin-meubelcn en
wat verder tot de inboedel behoort.

4>
Kijkdag : Zondag 16 en Maandag 17 Sept. 's. nam. v. 2-6 uur

DIR. WATERDRINKER.

Dankbetuiging

De ouden van dagen van
Zandvoort danken allen

recht hartelijk, hen die

hebben medegewerkt, op
welke wijze ook, voor de
heerlijke dag hun bereid op
Vrijdag 7 September.

Namens al de Oudjes.

Duitsche, akademisch ge-

vormd, M.O. (Grieksch, La-
tijn Duitsch Geschiedenis)

ONDERRICHT
in bovengenoemde vakken
tegen matig honorarium.
Adres: Aerdcnhout, Cle-
matislaan 16.

Probeert U het eens?
met onze diners a ƒ 0.70,

aan huis bezorgd voor
Zandvoort en omstr./ 0.75

Prima keuken. L'Espérance
Groote Krocht 5.

Net Persoon zoekt
BIJVERDIENSTE
(goed bekend met boek-
houding, opm.balansen enz.

voor hecle of halve dagen
of uren per dag. Prima re-

ferentiën. Billijke condities.
Br. ond. no. 134 bur. Zandv.
Cour. Gertenbachs Druk-
kerij.

TE HUUR:

RUIME ZIT-SLAAPKAMER
met keuken. (Geheel vrij.)

Gelegen aan Boul. Br. ond.
no. 1301 bur. Zandvoort-
sche Courant, Gertenbachs
Drukkerij.

TE HUUR:

BERGRUIMTE
voor strandstoelen, tenten
enz. Te bevragen bij Ma-
kelaar \V. Paap, Zeestr. 14

REGELING VERKOOPGELEGENHEID OP
ZONDAG.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken
bekend, dat ter gemeente-secretarie (van 9— 1 uur; bo-
ven) lijsten zijn nedergelcgd ter teckening door winke-
liers, behoorende tot de na te noemen bedrijven, voor
vermelding of zij zijn vóór of tegen de regeling be-
treffende de verkoopgelcgenheid op Zondag, als be-
doeld in artikel 4 der wet tot wijziging der winkel-
sluitingswet van 27 Juli 1934 (St.bl. no. 450).

Gelegenheid tot teckening van de lijsten bestaat tot
en met 20 Scutcmbcr a.s.

De lijsten betreffen tic volgende bedrijven:
A. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak Visch

ten verkoop in voorraad is;

B. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak Fruit
ten verkoop in voorraad is;

C. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak een
of meer der navolgende waren ten verkoop in voor-
raad zijn: Brood, Banket, Suikcrwerk, Chocolade, al
dan niet te zamen met consumptie-ijs;

ZANDVOORTSCHE CRICKET CLUB.
Hockey-afdeeling opgericht !

De Z.C.C, vergaderde Woensdagavond in Hotel
Dicmer aan het Kerkplein.

In het bestuur werden twee nieuwe leden, mevrouw
Aker en de heer van Pcrlstcin gekozen.
Het voornaamste punt van de agenda was wel: uit-

breiding van de Cricketclub tot een Sportclub met
meerdere afdeclingen.
Tot deze uitbreiding werd besloten om sterker te

staan in den strijd tot verkrijging van een eigen ter-
rein.

Voorloopig werd alleen overgegaan tot uitbreiding
met een hockeyaidceling.
Alle hockey-liefhebbers in Zandvcort, ook degenen,

die op het oogenblik in andere vereenigingen spelen
worden a.s. Maandagavond 8 uur verwacht in Hotel
Diemer tot bespreking van de hockey-plannen.
Adhaesie-betuiging voor de hockey-plannen worden

ingewacht bij den heer C. L. Bolwidt Jr. Frederik
Hendrikstraat 5.

Verder werd besloten een propaganda-feestavond te
organiseeren in Monopolc op Zaterdag 22 September.
Alle sportliefhebbers worden hier verwacht.

Stalt Uw wagen in een Garage
waar ze U vakkundig kunnen helpen, dit is

Uw voordeel. Billijke tarieven. Wij kunnen
ruim 10 auto's gareeren. Autoboxen.

Vraagt prijsopgaaf aan het

Automobielbedrijf Rinko - Tel. 224

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Daar komt hij plotseling tot bezinning, „Daar komen stukken van!" denkt Jocko,
Springt één, twee, drie den wagen uit, „En 't kost me strakjes nog m*n huid!"
En deze schiet, met groote snelheid Dus springt hij tluks naar 't stuur en
En steeds lavcerende vooruit, draait het
Zoo maar zig-zag dwars door 't publiek, In wanhoop alle kanten uit..

Het is een vrees'lijke paniek! Maar 't sturen van een auto blijkt

Niet zoo gcmak'lijk als het lijkt!



Het antwoord op de vraag lx „Waar kan ik het

goedkoopst terecht voor Winteraardappelen 1

1

Natuurlijk alléén bij ons!!"
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Duinzand ... 9 et

Grove (niet hol) . 6 et

Kleine 7 et

Zandaard. ... 7 et

Zeeuwsche bonte, pr. 8 et

Zeeuwsche blauwe 8 et

Zeeuwsche Eigenh. 8 et

10 k.g.



Ook met de kleine advertenties
in de Zandvoortsche Courant:
Te koop, Te huur, gevraagd en
aangeboden, biedt zich aan enz.

is het succes zoo goed als zeker,

en ons succes als het orgaan
idaarvoor, is wederkeerig.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg 1 — Telefoon 135

FLORA'S BLOEMFESTIJN.
Het Comité Flora doet een goed werk door haar aan-

dacht op de jeugd te concentreeren.

Zoo ooit, dan is het spreekwoord: jong gekend, oud
gewend van toepassing op de moeilijke taak van de

vplantenverzorging.
Heel goed weten we, wat we hier neerschrijven: Plan-

;tenverzorging.
Want tusschen het tijdstip van het uitreiken van de

plantjes en dat van het inleveren, in die tijd daartus-

:schen ligt een hecle tijd van plantenzorg.

En om de lust voor dat dankbare en loonende werk
'bij de jeugd te wekken en aan te kweeken, daarvoor
•vervult het Comité Flora zoo trouw en zoo nauwgezet
haar moeilijk werk.
Maar dankbaar werk.
Daarvan hebben we ons dadelijk overtuigd toen de

rplanten ingeleverd werden in Zomcrlust. Door de over-

vloed van inzendingen was niet alles dadelijk geordend
en gerangschikt, maar wat we langs ons zagen heen-
dragen getuigde er van, dat de jeugd meer en meer de
goede lessen van Flora in toepassing gaat brengen.
En wat vooral waarde heeft, ook blijft brengen.
Want dat is juist het mooie van het plantenkweekcn

niet de prijs of de onderscheiding geeft de grootste
waarde. De grootste waarde is het genot van eigen
zorg voor eigen plant om dan te zien, hoe dankbaar de
plant daarop reageert door haar frissche groei en haar
fleurige bloemen.
Later hebben we mog eens een overzicht genomen.
Toen hebben we er ons van kunnen overtuigen, dat,

de jury geen gemakkelijke taak had.
De jury werd gevormd door ide heeren Vader, Reyer

<en De Ronde, allen vakmenschen -uit Zandvoort en be-
kend door hun arbeid op "het gebied van de plantkunde
Door hen werden tenslotte de volgende prijswin-

naars uitgekozen.
Bewaarschool. 1. Ali van Duïjn; 2. Kootje van Pete-

gem; 2. Clara Menist; 3. Fokje van Pctegem; 3. Kees
Daems; 4. Herman Heïldoorn; 5. Tinus Pictersen.
Lagere Scholen. Geraniums. 1. B. Heildoorn; 1. M.

Heildoorn; 2. A. Paap; 3. W. Merkcsteyn; 4. A. v.d.
Mije; 5. Greta Paap; 6. Corn Pellerin.

Begonia. 1. M. van Koningsbruggen; 2. Anton Vlie-
land; 3. Fijke van Kralingen; 3. Pietje Bruidegom;
-4. Kees Daems; 5. A. Vlieland; 5. C. Vlieland.

Troostprijzen: J. v. Beets, Hans Scholten en Jan
'Beekman.

Sedum. 1. Jan Beekman; 2. Coen Dekker; 3. Jopie
"Weber; 4. Jóhn Bruidegom; 4. Henk Koning

Troostprijzen: Julia d'Hooge, Jan Touber en Geesje
.Schenk.

Coleus. 1. M. Vader; 2. Lena Oskam; 2. Jopie Keur;
2. Cor Vlieland; 3. Jan Terol; 5. Cobi van der Mije.

Troostprijzen: Corrie Keuris, M. Lahaise en E. vanl
Petegem.
Asperagus. 4. Piet Termes; 5. Pleintje Paap.
Schoolprijzen. Voor de inzending van de planten

1933 kreeg Marie Vlieland de eerste prijs met een be-
gonia; Hans Scholten een tweede prijs met een aspe-
ragus en Jopie Bisenberger een derde, eveneens met
•een asparagus.

Vrije inzendingen. 2. mej. J. 'Schaap met clivia;
3. mevr. Vlieland met aspidistra en 4. mevr. Pellerin
met cedum.
Het drukke bezoek bewees, dat Flora elk jaar meer in
de belangstelling van het Zandvoortsche publiek, zoo-
wel groot als klein, gaat winnen.
Dat door meerdere kweeklust en vooral door meer

planten bij de inzendingen ook de daadwerkelijke be-
langstelling in Flora elk jaar mag groeien.

Eenige en Algemeene
kennisgeving.

Hiermede vervullen
wij den treurigen
plicht, U kennis te

geven dat door een
noodlottig ongeval is

overleden mijn ge-

liefde Zoon, Broeder
en Behuwdbroedcr
ANDRIES FLIPSE

in den leeftijd van 21

jaar.

Uit aller naam:
Wed. M. Flipse

—

van der Plas.

Koningstraat 95.

Zandvoort, 12 Sept.

TE HUUR;
Kostverlorenstr. 28. VRIJ
BENEDENHUIS, bevat-
tende voortuin, serre, drie

kamers en suite, keuken,
kelder, achterplaats met
grooten werk- of berg-
plaats circa 10 x 10 M. met
vrije uitgang. Huurprijs

f 45.—• p. maand. Te bcvr.
Makelaar L. CITROEN,
~>r. Smitstr. 12 Telef. 344.

ZANDVOORT.
Kost en Inwoning
AANGEBODEN a ƒ 9.50

per week. Br. ond. no. 139

bur. Zandvoortsche Cour.
Gertenbachs Drukkerij.

TE HUUR:

Genu Vrij Huis
4 kamers, keuken, bad, str.

w. ƒ 45. per m. Br. ond. no
137 bur. Zandvoortsche Crt
Gertenbachs Drukkerij.

Te Huur aangeboden :

Vrij Zomerhuis
Br. on. no. 138 bur. Zandv.
Crt. Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:

MAHONIEHOUT BUFFET
2 fauteuils, 4 stoelen.

Stationsstraat 13 huis.

TE KOOP GEVRAAGD:
een in goeden staat zijnde

HAARD
Br. ond. no. 133 bur. Zand-
voortsche Ct. Gertenbachs
Drukkerij.

TE HUUR:

RUIME ZIT-SLAAPKAMER
str. water, vanaf ƒ 10 p. m.
1 pers. en ƒ 17.50 2 pers. m.
thee. Br. ond. no. 135 bur.

Zandv. Courant, Gerten-
bachs Drukkerij.

Gelegenheid tot Dineeren

a 90 ct (Soep, vleesch aard.)

en nagerecht of fruit.

bij vooruitbet. per maand
ƒ 25.50.

Br. ond. no. 136 bur. Zand-
voortsche Crt. Gertenbachs
Drukkerij.

Motor- en

Rijwielkoopjes ! !

!

H.D. 1 cyl. 3V. Ip.k. geh.

clec. ƒ 90.—
Sarolea 1 cyl. 3VS p.k. geh.
elee. sportmodel ƒ 125.—

.

Onderzoek toegestaan.-
Hecrenrijwiel, prima ƒ 14.

Damesrijwiel ƒ 8.

Parallelweg 17, Zandvoort.

Grootc, zonnige, Gemcubil.

Zit-Slaapkamer
GEVRAAGD met verwar-
ming voor zomer en winter.
Str. water. Pens. pr. ƒ 50-55

p. m. alles inbegrepen. Br.

ond. no. 132 bur. Zandv.
Cour., Gertenbachs Druk-
kerij.

TE KOOP:

PIANO
Winkelmann, zwart, mo-
dern, goed doorspceld. 250
gld. Toorcns, Regentesse-
weg 7.

TE HUUR:

Ongemeub* Huis
met zomerverblijf en groo-
ten tuin, bevattende 6 kam.
waarvan op drie kamers
waschtafels met str. water
aanwezig zijn. Closets ben.
en boven en in den tuin.

Huurprijs ƒ 9.— per week.
Direct te aanvaarden, sleu-

tel voor te bezichtigen bij

W. Keur Brugstr. 22 naast
bedoeld perceel of recht-
streeks bij J. Drommel, Bil-

derdijkstraat 115 Amster-
dam.

TE KOOP pracht

PIANO
zoo goed als nieuw, mooie
volle toon, zeer billijk.

Makelaar Henk Lcising,

Hoogeweg 27.

TE KOOP

Pracht Hond
Mechelaar (Reu)

Zeven maanden oud,
zonder gebreken, hoogte
ong. 65, van goede afkomst
zeer geschikt voor africh-

ting. Prijs billijk.

Dr. Gerkestraat 48 zw.

DRUKKER IJ

G ER TEN BAC H

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

Alvorens tot aanschaffing van Haard of Kachel over

te gaan, noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan

onze naar de eïschen des tij ds ingerichte toonkamer.

Wij hebben voorradig alle bekende merken.

E* JVLJaarsma Haarden
Holland
Nestor Martin

tt

Tiger Haardkachel
E, M, Jaarsma

Haardkachel
Godinkachel

Vulemmers vanaf ƒ 0.45

Kolenscheppen, vanaf ƒ 0.10

Kachelpijpen, per meter vanaf . . ƒ 0.33

Ellebogen, per stuk

Haardstellen . .

enz.

...../' 0.15

ƒ 1.45—1.75—3.50

enz.

KORTS IJZERHANDEL
HALTESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 335

EEN TREURIGE PLECHTIGHEID.
Bij een auto ongeluk, dat onder Soest plaats had, is

een van onze inwoners het slachtoffer geworden.

Een verhuisauto botste tegen een boom en werd ge-

heel in elkaar gereden. Daarbij geraakte een der

knechts, de heer Flipse zoodanig tusschen de brokstuk-

ken bekneld, dat hij kort na het ongeluk overleed

De teraardebestelling geschiedde Donderdagmiddag
onder zeer groote belangstelling op de Algemeene Be-

graafplaats alhier.

Dat deze uitvaart van zoo'n algemeene deelneming
getuigde behoeft geen verwondering te geven.

Niet alleen dat het slachtoffer zich in de volle kracht

van zijn leven van de zijnen zag weggerukt, ook het

nog jonge gezin werd door het verlies van den man en
vader plotseling van alle toekomstverwachting be-

roofd.
Door de dienst van zijn bedrijf kwam Flipse met een

groot aantal personen in aanraking. En bij allen maak-
te hij dadelijk een zeer gunstige indruk door zijn voor-
komendheid en gewilligheid. J-lij genoot aller achting

en velen waren op zijn diensten zeur gesteld.

Plots is dat jonge leven, dat nog veel beloofde, dat
zoo tot steun van de zijnen en anderen tenvooi'beeld

was, afgebroken.
Helaas weeft men om dit zoo treurig geval allerlei

bijzonderheden. Bijzijondcrhcdcn, die zoo het schijnt

aan veler sensatielust moet voldoen om een geval in-

teressant te vinden.
Maar zij, die aan de groeve achterbleven, ze kunnen

dit diep in hun hart bewaren, het moge hen tot troost

zijn in deze droeve dagen, dat Flipse voor het noodlot
niet heeft kunnen wijken, maar dat hom in geen enkel
opzicht iets kan worden aangerekend, wat tot beschul-

diging van aanleidende oorzaak zou kunnen gelden.

Te midden in het vervullen van zijn taak in hij weg-
gerukt zooals hij was, de eerlijke trouwe werker, die

nauwgezet zijn plicht gedaan en alle eisehen stipt heeft

vervuld, die aan de moeilijke en zware taak gesteld

konden worden.
Zij, die hem wat nader hebben gekend zullen hem

nog lang missen in hunne omgeving.
Dat zijn rust het loon moge zijn en dat het vrede

moge geven aan de zijnen .

HET HOOGELAND.
Dinsdag j.l. werd door deze vereeniging een collecte

gehouden, welke opbracht ƒ 40.08. Is de stichting „Het
Hoogeland" in ons baddorp zoo weinig bekend? of is

de collecte wat laat gehouden met het oog op de gas-

ten, die meest alle reeds vertrokken zijn.

In ieder geval is het jammer dat voor deze stichting

het resultaat niet wat beter is geweest.

HET CONFLICT K.N.G.V.—K.N.A.U.
Naar aanleiding van het gerezene conflict tusschen

het K.N.G.V. en de K.N.A.U. heeft ook de Kennemcr
Turnkring besloten haar leden welke op K.N.A.U.

-

wedstrijden uitkomen voor al het kringwerk te schor-

sen.

VERLOTING NED. PROT. BOND, ZANDV.KRING
876 Stoel; 27 Servies: 882 Tinnen theeservies;

37 drie H.L. Anthraciet; 148 Pop; 623 Voetbal; 1895

een H.L. Anthraciet; 1690 een H.L. Anthraciet: 717

Flcsch Eau de Cologne; 661 Doos zeep.

De prijzen zijn te bevragen bij Mieras Brcdcrodc-
straat 109.

OPERA VEREENIGING „ZANDVOORT"
Directeur E. H. Kerkhoven.

Donderdag 13 Sept. hield de Opera Vereeniging

Zandvoort haar eerste bijeenkomst in het nieuwe sei-

zoen en wel in de zaal van den heer De Leeuw.
Na 't welkom op deze eerste avond werd o.a. mcde-

decling gedaan dat met de studie van een operette zal

worden begonnen.
We kennen reeds genoeg de arbeid van den heer

Kerkhoven als repetitor en dirigent, om niet dadelijk

overtuigd te zijn dat ook dit werk vlot zal zijn inge-

studeerd. Ook de activiteit van de leden, waaruit dit

koor bestaat, komt ons nog duidelijk voor den geest

als we denken aan de uitvoeringen van „Faust" dje

niet direct wat aantal bezoekers betrof, toch muzikaal
een succes waren. Dit was wel een van de mooiste re-

sultaten van dit jonge koor, met zijn leider, den heer
Kerkhoven.
Enthousiast trekt men dan ook weer aan 't werk en

diegenen, die zich nog als adspirant-lid willen laten in-

schrijven vervoegen zich Donderdagavondsavonds om
8 uur aan 't repetitielokaal bij den heer De Leeuw. Sta-

tionsstraat.
Men wachtc niet eenige weken, daar het gemis van

de vorige, eerste repetities zich onaangenaam doet ge-

voelen, wel 't meest door de nieuwelingen zelf, maar
ook de anderen ondervinden er hinder door.

Het bestuur onderging eenige wijziging. Door 't

vertrek van den heer Van Brussel, en 't bedanken van
den Iicpr Versteeg, waren twee vacatures ontstaan.

Als voorzitter werd nu gekozen de heer IJ. de Jong,
die reeds als bestuurslid fungeerde, terwijl daarna het
bestuur nog werd aangevuld met de heeren Jn. Zwem-
mer en G. Gertcnbach.
Reeds in 't voorjaar werd als een der nummers op

't programma van 't Opera koor gezet een reisje te

organisecren in September: dit nu is vastgesteld op
Zondag 23 Sept. 't Zal zijn een toer over de afsluit-

dijk door Friesland over Giethoorn, alwaar een diner
gereed zal staan. Ook het punteren wordt niet overge-
slagen. Via Amersfoort naar Zandvoort terug. 31en
kan zich daarvoor nog opgeven bij IJ. de Jong, Potgie-
terstraat 34, die ook verder gaarne alle inlichtingen zal

verstrekken.

NAAR DE OPENING VAN

DE STATEN GENEI

met rondrit door het

Westland

OP DINSDAG A.S.

Per eiNKO T0UR1N

Vertrek van Zandvoort Oranjestraat

des morgens 9 uur Telefoon 224
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ZANDVOORT
HAARLEM

HAARLEM-NOORD

Z.V.V. „ZANDVOORT".

Voor a.s. Zondag een zware wedstrijd voor ons eerste

elftal, de Kenncmers komen op bezoek, en 't wordt een
spannende strijd.

Z.V.V. 5—E.H.S.4 om 10 uur; H.S.V. 2—Z.V.V. 4,

10 uur; Halfweq 4—Z.V.V. 3, 10 uur; H.F.C. jun. b—
Z.V.V. a jun. 10 uur.

Daar de vereeniging op 't oogenblik haast 250 leden
telt zijn er plannen in voorbereiding om naast Voetbal
en Athletiek, welke laatste tak van sport onze vereeni-

ging vele beoefenaars telt, ook Hockey dezen winter
nog te gaan beoefenen. Leden welke aan deze sport mee
willen doen worden verzocht zich op te geven bij P.

Schaap, Jan Snijcrplein, het brengt niets geen extra on-
kosten mede, alles gaat onder de gewone contributie.

Zij die deze sport willen beoefenen en nog geen lid zijn

van Z.V.V. kunnen zich ook opgeven. Ook doet het
bestuur nog pogingen om het Cricket spel bij ons in

te voeren, wanneer het voorjaar zich voldoende leden
opgeven zal 't Bestuur zoo veel mogelijk medewerken.
Nu maar even wachten op 't nieuwe terrein, maar die

aan sport willen doen daar is bij ons plaats.

DE KRIJGSLIST*

„Dorus !
!"

„Ja, lieve?"
„Zit toch niet met je beenen over elkaar! Je krijgt

knieën in je broek."
„Neen, lieve!"

Dorus stak zijn beenen rechtuit en liet, een zucht
slakend, zijn courant naast zich op den grond glijden.

Hij stak zijn hand uit om naar iets te grijpen, maar zij

was alweer aan het woord.
„Dorus, je courant is op den grond gevallen. Raap

haar op. Het staat zoo rommelig!"
Met een nieuwen zucht bukte Dorus, raapte zijn

courant op, vouwde ze netjes ineen en deed ze in den
hanger. Toen graaide hij in zijn zak, haalde zijn ta-

bakszak te voorschijn en stopte een pijp.

„Wat ga je doen, Dorus?" wilde zijn vrouw weten.
„Een pijp rooken, lieve."

„Als je het maar niet hier doet, hoor!"
„Neen, lieve, ik ga in de gang.. .

."

„Ga liever naar de keuken en zet de tuindeur open.
In de gang blijft de rook zoo lang hangen."
Dorus stond op en ging naar de gang. De staande

kapstok kraakte, toen hij zijn jas er af nam. Oogen-
blikkelijk was zijn vrouw naast hem.
„Waar ga je heen, Dorus?"
„Een eindje om, lieve. Ik ben in een minuut of tien

weer terug."
„Ik moet zoo meteen even weg naar mevrouw Smits.

Blijf jij dus thuis, voor als er soms gebeld wordt."
„Ja, lieve!"
Dorus trok zijn jas uit en hing zijn hoed weer op.

keerde terug in de kamer en ging voor het raam staan.
Als in een visioen zag hij zijn twintigjarig huwelijks-
leven aan zich voorbij trekken. Twintig jaar, en in ie-

der jaar dric-honderd-vijf-en-zestig avonden — de
schrikkeljaren niet eens meegerekend! — dat was ze-
venduizend driehonderd keer, dat hij zijn beenen van
elkaar had moeten halen, zijn courant netjes had op-
gevouwen en in de keuken was gegaan om een pijp te
rooken.... En hij herinnerde zich, dat zeker wel een
millioen keeren andere — flinkere? — mannen hadden
gelachen, als hij met zijn vrouw hen passeerden. Was
hij een pantoffclheld? Hij wist het zelf niet. Wat is er
in een naam?

Duidelijk herinnerde hij zich ook, hoe hij, jaren ge-
leden, eens uit een tijdschrfit een verhaal had gelezen
van een man, die was weggeloopen en zijn vrouw had
laten zitten.
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Zij had gelachen. „Dat zou jij niet moeten probee-
ren! Ik zou je wel vinden en een hartig woordje met
je spreken!"

Hij had naar het verhaal verwezen en gezegd, dat
de held ervan geen spoor had nagelaten.
„Die is dan knapper dan jij!" had ze geantwoord.

„Jij zou vast en zeker een spoor nalaten. En dat zou
ik wel vinden! Maar, zeg eens, denk je er .soms over,
het te probeeren?" Waarop hij had geantwoord: „Eh. .

nee, lieve!"

Terwijl Dorus nog over dit voorval stond na te den-
ken, ging zijn vrouw naar haar vriendin. Hij bleef bij

het raam staan en zag haar de straat uitloop en Juist
kwam de postbode de straat in. Dorus liep naar de
deur en wachtte. Hij hoorde hoe de brievenbesteller
dichterbij kwam, wachtte nog even en zag toen hoe er
een brief in de bus gleed. Gretig stak hij zijn hand er-

naar uit en nam hem mee naar binnen, waar hij hem
direct begon te lezen, met zijn beenen heerlijk over el-

kaar.
De brief was, zooals hij ook verwacht had, van de

Scheepvaartmaatschappij. En alles kon worden gere-
geld, zooals hij had gevraagd. Ze konden direct een hut
voor Rio de Janeiro voor hem reserveeren. Er waren
niets geen bezwaren aan verbonden. Natuurlijk gingen
ze van de veronderstelling uit, dat hij een paspoort
had. Indien dit inderdaad zoo was, kon hij reeds met
de eerstvolgende boot vertrekken. Om vijf uur den
volgenden morgen vertrok er een boot van Southamp-
ton en er was nog plaats genoeg aan boord. Er ver-
trok er ook een om negen uur.Die zou meer havens
aandcen en pas een week later in Rio de Janeiro aan-
komen. Op deze boot waren de hutten ook goedkoo-
pcr. Uiterlijk een half uur voor het vertrek moest de
hut besproken zijn
Dorus legde den brief naast zich op tafel. Als hij nu

wegging, kon hij net nog den nachttrein halen voor de
eerstvolgende boot. De volgende trein correspondeer-
de op de boot van negen uur! H'm!

Hij dacht aan de paspoorten. Zijn vrouw had er óók
een. Verleden jaar hadden ze immers hun vacantie
in het buitenland doorgebracht.
Dorus wierp een blik op de klok. Hij had nog net

den tijd om een briefje te schrijven. Het behoefde
maar een heel korte verklaring te zijn. Met een stomp-
je potlood, dat hij uit zijn vcstjeszak had opgediept,
schreef hij:

„Lieve, ik ben tot de overtuiging gekomen, dat een
man een zekere mate van vrijheid moet hebben. Het
zou vergeefsche moeite zijn, indien je trachtte mij te
vinden. Vaarwel. Dorus."

POPULAIRE FILMAVONDEN.
De populaire filmavonden, zooals de heer Koper, die

verleden jaar in het winterseizoen heeft georganiseerd,
zullen ook deze winter weer op het programma staan.
De vele avonden, dat van de voorstellingen op deze

populaire avonden door een volle zaal genoten werd,
hebben bewezen, dat het groote publiek dit pogen van
den heer Koper zeer waardeert.
Naast andere oorzaken kunnen we zeker wel noe-

men dat velen gaarne gebruik maken van de gelegen-
heid, die de Hollandia Bioscoop biedt, om de nieuwste
en meest interessante film stukken te kunnen genieten
tegen populaire prijs.

Het begin van deze reeks avonden is Woensdag. De
heer Koper heeft voor deze avond beslag weten te leg-
gen op: Deviezensmokkelaars. Een lint, dat nog niet
op Zandvoort is vertoond en met figuren als Brigitte
Helm, Paul Wegener, Otto Walburg e.a. in de hoofd-
rollen.
WT

e hopen, dat het pogen van den heer Koper het
verwachte succes zal brengen.

WINKELSLUITINGSWET.
Wij maken onze lezers er op attent dat a.s. Maandag

17 Sept. de winkels des avonds na 8 uur gesloten zul-
len zijn.

Hij las de weinige regels over, zette daarna het pa-
pier tegen de klok op den schoorsteen-mantel. Toen
ging hij. . .

.

Zijn vrouw, die een minuut of tien later thuiskwam,
was verrast het heele huis in donker te vinden. „Do-
rus!" riep zij, de huiskamer binnengaand.
Geen antwoord.
Ze keek om zich heen, zag toen het stuk papier voor

de klok. Ze fronste haar voorhoofd.
„Ha!" zei ze, toen ze zijn boodschap had gelezen.

„Wat een dwaas, om weg te loopen!"
Ze ging zitten en vroeg zich af, waarom hij het

eigenlijk had gedaan. Ze zou hem immers toch wel
vinden! Hij was niet zoo handig om te kunnen ver-
dwijnen zonder een spoor achter te laten. Daar was
ze zeker van. . .

.

De vraag was alleen, waar was het spoor?
Onderzoekend keek ze de kamer rond. Nergens een

aanwijzing. Ze ging de gang in. Zijn jas en zijn hoed
waren weg. Boven, in de kast op zijn slaapkamer stond
zijn koffer. Dat beteekende niets. Hij had natuurlijk
een nieuwe gekocht.
Ze ging weer naar beneden en trachtte, op haar ge-

wone plaats bij de kachel gezeten, punt voor punt in
haar gedachten na te gaan. Zou hij ver weg zijn ge-
gaan? Of alleen maar naar de dichtsbijzijnde stad? Of
naar Parijs? Nog eens even zijn brief overlezen, mom-
pelde ze. Ze greep ernaar, doch hij viel op de grond.
Ze bukte zich, om hem op te rapen. Er verscheen een
blij verraste uitdrukking op haar gezicht: hij was met
de onderkant naar boven gevallen en bovenop lag nu
het epistel van de Scheepvaart maatschappij! In vette
letters stond de naam links in den hoek gedrukt....
Ze glimlachte. „Het wurm!" mompelde ze, toen ze den
brief had gelezen. „Hij is naar Rio de Janeiro "

Toen keek ze naar de klok. „Nog net tijd genoeg,
om de tweede boot te nemen. Ik ben er dan wel een
week later dan hij, maar hij zal er heusch niet minder
door te hooren krijgen. Die, schade zal ik wel in-
halen . . .

.

"

Vrouw van de daad als ze was — Dorus wist het —
kleedde ze zich vlug en resoluut aan en trok even later
de voordeur achter zich dicht. . .

.

Geen twee minuten daarna zat Dorus, die door de
achterdeur was binnengekomen, op zijn oude plaats bij
de kachel, met zijn beenen over elkaar en vervaarlijk
dampend uit zijn pijp ....
„Dat beteekent ten minste een wapenstilstand van

een paar maanden," mompelde hij tevreden. „Want
i eerder kan ze niet terug zijn. ..."
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NA HET NA-SEIZOEN.
De korte dagen van bijzonder mooi herfstweer zijn

afgebroken door een omkecring in het weer, die zich

niet meer herstellen zal.

De weerwaarnemingen zijn althans zoo, dat nog een
periode van het buitengewone zonnewecr, zooals we
ecnige weken hebben gehad, niet te verwachten is.

De mooie dagen zullen zich bij het voortschrijden
van het jaar gaan beperken tot nog enkele. En spoedi-

ger dan vermoed wordt, zal de wintertijd aanbreken.
En dan weer de lente en de zomer!
Dus?
Maar niet vergeten mag worden, dat Zandvoort een

lange, lange wintertijd heeft.

Een lang wintertijd, waarvan wij verwachten, dat het

voor velen ook een bange wintertijd zal worden.
Want wat men ook moge zeggen en wat men ook

moge schrijven, de teiten, die nu reeds er van getuigen,

ze bewijzen, dat het seizoen 1934 een bijzonder treurig

seizoen is geweest.
Over de oorzaken en vooral over de Zandvoortsche

factoren, die daarbij invloed geoefend hebben, kan men
verschillend oordeelen.
Maar het eindoordeel over de scizoenuitslag, over

de uitkomsten en dat en die anders te noemen dan be-
neden het middelmatige en verre daar beneden, dat zal

toch zeker wel geen tegenspraak uitlokken.
Vraag, waar men vragen wil. Bijna overal komt weer

de klacht over de zeer sterke vermindering van de ont-
vangsten.
We zeggen veiligheidshalve maar: bijna overal.

Gerust kunnen we zeggen, dat wij mij onze informa-
tie nog niet anders hebben gehoord, dan een uiting in
mineur.
Maar natuurlijk, het is zeer goed mogelijk, dat hier

of daar een bijzondere geluksvogel schuilt 'onder de
vele exploitanten, die Zandvoort telt.

Dat er één is, die door bijzondere omstandigheden
bij al de misère een boffer heeft gehad.
Maar helaas kunnen we van hem niet de spreektrom-

pet zijn, helaas hebben we zijn op gevlei gelijkende sei-

zoenuiting nog niet gehoord, omdat wij dat zeldzame
exemplaar, zoo het al bestaat, nog niet ontdekt hebben
en dus ook nog niet zijn verheugende woordklank als

tegenmiddel voor onze misschien wat te pessimistische
beschouwing over het seizoen 1934 een plaatsje kun-
nen geven in de kolommen van de Zandvoortsche Cou-
rant.
Waarom we zooveel en zoo telkens doorvoor belang-

stelling toonen?
De groote Septemberdag is weer in den Haag ge-

houden. Onze Koningin heeft weer gesproken vcor hen

DE TROONREDE.
Zelden is een troonrede met meer belangstelling te-

gemoet gezien, dan die, welke j.1. Dinsdag door Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina werd uitgesproken.
Immers, hardnekkige geruchten liepen, dat onze

Landsvrouwe het Nederlandschc volk een mededeeling
zou doen omtrent een familie-gebeurtenis in het Vors-
telijk gezin. Een gebeurtenis, waarnaar ens ganschc
volk haakt, en waarover het zich hartelijk zou ver-
blijden.

De verwachte boodschap is echter uitgebleven. Was
het staatsstuk op dat punt een teleurstelling, ook ove-
rigens bevatte het ditmaal wel heel veel „witte plek-
ken". En hoewel wij eenerzijds gaarne toegeven, dat
het in de thans heerschende tijdsomstandigheden wel
dubbel moeilijk is, met positieve gegevens te komen,
anderzijds wordt opaemerkt, dat een meer duidelijke
richtsnoer van het Regeeringsbeleid voor het a.s. zit-

tingsjaar bijzonder welkom geweest was.
Als inleiding heeft de Koningin nogmaals uiting ge-

geven van erkentelijkheid voor de vele en treffende
bewijzen van genegenheid en verknochtheid, die zij

de laatste maanden uit alle kringen der bevolking
mocht ontvangen bij de zware slagen welke Haar Huis
troffen door den dood van de Koningin-Moeder, en de
Prins-Gemaal.
Dan, over de geestelijk en economische ontredde-

ring, waaronder de geheele wereld heeft te lijden, spre-
kende wijst zij op de zorgwekkende toestand van het
bedrijfsleven, zoo hier te lande als in Nederlandsch-
Indië, doet de vrees opkomen, dat nog zwaarder druk
te verwachten is, mede in verband met de verhoudin-
gen in de landen, waarmede wij economisch het
nauwst verbonden zijn.

Het Regeeringsbeleid moet in kracht gepaard gaan
met behoedzaamheid en voorzichtige aansporing, waar
voortbrenging, handel en verkeer tastend de weg zoe-
ken in de wanorde van de talrijke en vaak meest on-
verwachte verschuivingen op economisch gebied.
Met groote voldoening zal kennis genomen worden

van het voornemen der Regeering de belastingen niet
meer te verzwaren.

Juist merkt zij op, dat verhooging van de, reeds zoo
zwaar drukkende belastingen zonder gevaar voor in-
eenstorting niet mogelijk wordt geacht. Om tot een
sluitende begrooting te komen, zullen de uitgaven nog
verder verlaagd moeten worden. Waarop deze bezuini-
gingen zullen worden toegepast, is nog onzeker. „Voor-
stellen zijn in bewerking", we meenen te weten, dat
salarissen en loonen nog meer aangetast zullen wor-
den, en dat ook de opheffing van kleine bijzondere
scholen op het programma staan. Deze laatste maat-

die ons volk vertegenwoordigen en de klanken van
haar woorden zijn uitgedragen door radio en door
krantcnverslag aan het geheele volk.
Ook Haar woorden zijn verschillend beoordeeld. De

verschillende partijschakecringen, waardoor onze volks-
vertegenwoordiging zoo'n tintenmcngcling heelt, heb-
ben bij monde van hun hoofdorganen daarover ge-

schreven.
Maar bij dit al heelt een ding ons getroffen en wel

dit, zooals wc het in een der comentaren vonden: Het
maatschappelijk leven van allen zou versterkt worden,
daar erkend werd, dat niets meer de nationale kracht
van een volk kon doen verzwakken, dan het voortdu-
rend leven aan de rand van de financieele afgrond.
De Nationale Kracht verzwakken'
Leven aan de rand van de afgrond!
Wij hebben gezien, wat het Zandvoort heeft ge-

bracht.
Wc hebben het heel nauwkeurig gevolgd, zonder dat

onze krantennieuwsgierighcid hinderlijk, onbescheiden
of onbeschaafd was..

Ja, dat laatste kan er ook wel bij.

Is het zoo zachtjes aan niet, alsof alleen on Zand-
voort het onmogelijke mogelijk is en schijnt het niet,

alsof het een soort wedstrijd is, om van Zandvoort
alleen op hatelijke wijze naar voren te brengen, wat
tot gebruik dient in benaalde richting?
Alsof elders niet ?
Maar laten wij ons ook niet laten verleiden, om tot

de afdwaling van gedachten te geraken.
Laten we hopen, dat wc niet in een bepaalde rich-

ting gestuurd worden en daardoor een opzettelijkheid
steunen. Een opzettelijkheid, die Zandvoort heusch
geen voordeel aandoet en die toch maar steeds weer
en van vooraf begint over: Te Zandvoort
Laten wc kort weg zeggen: Was men er zoo van

doordrongen, dat het een Zandvoorts belang was om
Zandvoort ter wille te zijn; was men zoo bereid om
ook het goede eens naar voren te brengen, Zandvoort
zou juist in deze tijden daardoor gesterkt en gesteund
worden.
Laat dat voorloopig genoeg zijn voor onze korte

weerlegging, hier geplaatst. —
We kunnen, naar we geloovcn, wel oordeelen, omdat

we al zoo menig seizoen van nabij hebben meegemaakt.
Dus we behoeven niet te verzwijgen, dat, om nu

maar eens bij een onderdeel van de seizoenexploitatie
te blijven, dat er goede jaren zijn geweest.

Jaren, waarin flink werd verdiend en er gerust nog
wel wat overbleef in het potje, om tot steun in de win-
tertijd te dienen.
Maar nu is er een ding. dat speciaal de zomerexploi-

tatic kenmerkt. Een verschijnsel, dat niet alleen bijzon-
der het Zandvoortsche zomerverblijf kenmerkt, maar

regel dient, ook uit billijkheidsoverwegingen, zeer toe-

gejuicht te worden. Waar het openbaar onderwijs
voorgegaan is, dient het bijzonder onderwijs te vol-

«cn!
Beteckcnt deze financieele passus ook, dat de reeds

eerder aangekondigde crisis-inkomstenbelasting en de
belastingheffing van besloten vennootschappen in de
toekomst niet doorgaan? Mogelijk heeft de bestudec-
ring der plannen de Minister voor kwalijk op te los-

sen vraaöstukken gesteld. Toch ligt er in de heffing
dezer belastingen o.i. een grond van uitvaarbaarheid.
De Troonrede laat ons hieromtrent niettemin in het
duister.
Daar de Regeering haar overtuiging, dat moet wor-

den gezorgd vcor gezonde publieke financiën, onver-
anderd handhaaft, beteekent tevens handhaving harcr
zienswijze i.z. de gouden standaard.
Niet langer dan onvermijdelijk noodig is, zullen de

aan het bedrijfsleven opgelegde en wellicht nog op te
leggen crisisregelingen tot het strikt noodzakelijke wor-
den beperkt. Verlaging der heffingen, uit deze rege-
lingen voortgekomen, blijven de aandacht der Regee-
ring houden.
M.a.w. de diverse crisis-toeslagen zullen in de toe-

komst verlagingen ondergaan. Deze maatregelen kun-
nen tot tevredenheid stemmen. Steun aan landbouw,
veeteelt, zuivelindustrie moet zeker naar beneden.
Deze bedrijven hebben nu langzamerhand tijd genoeg
gehad, zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te
passen, terwijl de verhoogde tarwe- en aardappelprij-
zen een inkrimping van toeslag zeer wettigen!
De defensie-passus zal een groot deel van ons volk

minder bevredigen, want uit deze blijkt, dat het bezui-
nigings-Rapport der Commissie-Idenburg voorloopig
in portefeuille blijft.

De drang naar sterke bewapening, die bijna allcr-
wegc herleefd is ,wordt met groote bezorgdheid gade
geslagen. En hoewel de Regeering zal doen, wat bin-
nen haar vermogen ligt, om mede te werken aan do
beteugeling van dat streven, is zij echter verplicht, met
dit verschijnsel rekening te houden bij de aanvanke-
lijke voornemens met betrekking tot nationale verde-
diging.

Bezuinigingen van beteekenis op Defensie kunnen
dus niet worden tegemoet gezien.

Hierin liggen de konsekwentics van de verdwazing
der wereld!

__
Op onderwijs, steun aan werkloozen, subsidies voor

Kunsten en Wetenschappen wordt al maar besnoeid,
maar de instandhouding van het apparaat van leger en
vloot, gebaseerd op vernietiging en vernieling, zal de
geldelijke offers onverminderd blijven cischen. Ook
het onvolkomen Hollandsche leger, de onvolkomen
Hollandsche vloot zal in zijn onvolkomendhcid gehand

wtiaro\er thans in het algemeen in het geheele land bij

bijna elke bedrijfsexploitatie geklaagd wordt.
De navolging.
Zoo is er niet een ondernemende, die er in slaagt uit

de algomeene lusteloosheid met /•ijn arbeidskracht een
werk of arbeidsobject in het terrein van de practi.sche

waarde te brengen, ot een ander, twee anderen, tien

anderen volgen na.

Met andere woorden, nauwelijks is er een, die zich
onder zorgen en moeiten ontworstelt aan de neer-
waartsche zuigkracht van de crisis, nauwelijks is er

cen, die een boterham verdient, of tientallen volgen na
Ilct is wel tcckcncnd voor de druk van de tijden, dat

zoo de aandacht op de declen gespannen zijn. Want
zoo het hier is, zoo is het elders niet minder.
Wat men ook van ons volk moge zeggen, hoc ook

steeds weer de enkele teleurstellende voorbeelden wor-
den aangehaald om het goede in een soort tegenbetoog
te beknotten, de groote geestkracht in ons volk is nog
levendig.

Is nóg levendig.
Telkens en telkens hoorden wc staaltjes van energie-

te beknotten, die troostend en sterkend waren voor
het vertrouwen, dat in het algemeen genomen zoo he-

vig geschokt is in de loop der laatste jaren.

Maar daarnaast kan het ook niet anders, of dat po-
gen en probceren om naast anderen ook te slagen in

de strijd om het bestaan, dat pogen moet een teleur-

stellende invloed hebben.
Want zoo zijn de tijden niet meer, dat waar een ver-

dient, tien anderen ook kunnen verdienen. Integendeel,
elke concurrentie is 'n stuk van de boterham minder.
Waar wc voornamelijk het klcin-bedrijt op het oog

hebben, omdat bij het groot bedrijf heel andere facto-

ren gelden en ook andere invlocdsstecren zijn, wordt
dat stukje boterham dadelijk heel erg gevoeld.
Dat het zoo plaats vindt, het is te begrijpen. Men

noemt het anders, men brengt het onder andere woor-
den, men deelt het anders in naar de kleur der glazen,

waardoor het bekeken wordt. Maar is het feitelijk iets

anders dan de strijd om het bestaan.
Een hopcloozc strijd bijna.
Met recht een strijd aan de rand van de afgrond.
Dat woord, in een der nabetrachtimjen over de per-

spectieven van troonrede teruggevonden, teekent scher-
per en feller de tegenwoordige algemecne toestand.
De strijd aan de rand van de afgrond.
Dat kunnen wc luist hier op Zandvoort zoo dadelijk

aanvoelen, omdat op ons dorp de toestanden toch iets
anders zijn dan elders.

Zandvoort mist de geschoolde werkkracht. De ar-
beidskracht in boord of uitsluitend vakvereeniging ge-
steund en beschermd.
Het grootste deel van de werkkrachten verricht dat,

haafd worden, als oorlogsapparaat.
Voort zal worden gegaan met het treffen van ver-

schillende maatregelen, die Nederland in nauwere eco-
nomische aanraking brengen met Ncderlandsch-Indië
en Suriname.
Voor Curacao, waar de financieele en economische

toestand de tijdsomstandigheden in aanmerking geno-
men, vrij gunstig kan worden genoemd, bleek de
mogelijkheid van soortgelijke maatregelen nog niet
aanwezig te zijn.

Voor Nedcrlandsch-Indic zal bij voortduring wor-
den gestreefd naar bevordering van de uitvoer en naar
aanpassing van de prductic bij de mogelijkheid van
afzet. Ook de industrialisatie van dit deel des Rijks
zal, waar mogelijk, geleidelijk worden bevorderd.

In het licht van deze passage kunnen de onderhan-
delingen met Japan gezien worden.
De talrijke zware tegenslagen op economisch gebied,

gepaard aan verschillende gebeurtenissen op ander ter-
rein, roepen licht geestelijke verwarring te voorschijn.
Des te meer is het noodzakelijk, dat de Regeering en— zoo hier te lande als in de overzeesche gewesten —
ernstig aandacht blijven schenken aan de handhaving
van de zedelijke volkskracht en aan de versterking
van de eendracht des volks, opdat het vastberaden
stand houde, te midden der beproevingen.
Wie zich toeleggen op 't zaaien van wantrouwen en

verdenking; wie het gezag der Overheid ondergraven,
zijn wrekzaam tot verderf van het land en zullen met
beslistheid worden wederstaan.

Hier spreekt de Regeering duidelijke taal, en richt
een ernstige waarschuwing aan extermistcn van links
en rechts, die meenen re moeten profitceren van de
geestelijke verwarring ,door de goê-gemeente te door-
drenken van hun alleen zaligmakende theoricn. Bleef
het hierbij, dan was de zaak vrij onschuldig. Zoodra zij
zich echter toeleggen „op het zaaien van wantrouwen
en verdenking, en het gezag der Overheid aantasten
zijn werkzaam tot verderf van het land en zullen met
laatste geschiedt maar al te veel; zij zullen mot beslist-
heid worden wederstaan.

Laat de Regeering toonen. dat het hun ersnst is. Zij
hebben een schoone gelegenheid een voorbeeld te stel-
len, door de drie Communisten, die na het uitspre-
ken van de Troonrede een incident verwekten, „met
beslistheid te wederstaan".

Overigens kan worden opgemerkt, dat zelden een
pessimistische Troonrede is uitgesproken, 't Is al
somberheid en gedrukthcid.
Wij misten een verklaring van de verhouding tus-

schen Nederland en het Buitenland, evenals een pas-
sus ten opzichte van den Middenstand.

(Nadruk verbeden.)
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het N

ochten op de Jaarbeurs aan
ieuwste van het Nieuwste

tegen prijzen waarvoor U beslist niet naar
— de Stad behoeft te gaan. —

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE VOORRAAD :

MODERNE THEEMEUBELS met vitrine . ƒ 7.50

ONZE BEKENDE HAARDFAUTEUILS
met prima velour kussens ƒ 7.50

ZWARE EIKEN SCHUIFTAFELS .... ƒ 14.50

BIJZETTAFELS, vanaf ƒ 2.25

PRIMA VLOERBEDEKKING, 183 br., p. M. 65 et
2 M. breed, per Meter 80 et

UITSLUITEND a CONTANT

Wij kunnen al onze artikelen tegen deze lage prijzen
garandeeren daar wij rechtstreeks v. fabriek betrekken.

G. BARTELS
BIJ DE PARADIJSWEG.

Brederodestraat 58
(GESLOTEN HUIS)

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Verdiept in zoete overpeinzing
Rijdt bakker Jan zijn wagen voort,
Gevuld met versch en geurig baksel
En koek van allerhande soort.
„Ach", denkt de arme bedelaar,
„Had ik zoo'n lekker broodje maar!"

Pas denkt hij t', of. . daar komt de auto
Van Sam en Jocko plot'seling aan,
En aan de wenschen van den beed'laar
Wordt met den meestcn spoed voldaan!
Het regent koek aan alle kant,
't Lijkt sprekend op Luilekkerland.

wat de hand maar vindt te doen. Vooral in het seizoen-

leven.
En dan probeert menigeen buiten dat, wat zijn ar-

beid feitelijk moest zijn maar waarin werk vinden on-

mogelijk is, wat anders.

Dan is het ook te begrijpen, dat meer of minder

groot succes van anderer voorbeeld verlokkend werkt.

Dat het laatste restantje van de spaarpot, dat met op-

genomen geld geprobeerd wordt, wat er nog met eigen

werkkracht te bereiken is.

Maar v/aar in de tijd van heden onder de druk van
tijdsomstandigheden helaas zoo weinig maar in het

einddoel slaagt, daar brengt helaas ook dit pogen velen

nader tot de rand van de afgrond.

Wie zal, na zulk een zomer als dezejict aantal kun-

nen noemen op Zandvoort?
Leed, ontzettend leed dreigt, verzwaard nog door de

angstige spanning van de worsteling, die tot nader

dwingt waar alles en alles zich van wat nog mensch is

verzet tegen het verzwolgen worden in de ondergang.

We weten het wel, ook elders wappert de banier van

de zwarte tijd.

Maar hier, vooral hier, waar niets anders het be-

drijfsleven kan steunen, vooral hier zal de uitkomst

van het seizoen 1934 de komende dagen nog donkerder
maken, nog zwaarder van last te torsen.

Hier, vooral hier, waar gehoopt werd op de zegen

van eigen werkkracht, waar nog vertrouwd werd, dat

het dreigende althans voor een periode afgewend kon
worden, dat een klein beetje rust zou kunnen volgen,

vooral hier zullen de donkere tijden zich zeer, zeer

sterk doen gevoelen.
Want niet vergeten mag worden, dat waar de ver-

scheidenheid van exploitatie op een baddorp groot is,

de strijders ook velen zullen zijn. Overal en in elke

kring.
Strijders, aan de rand van de afgrond.
Geloof en hoop en vertrouwen, ze kunnen tot groote

steun zijn in de moeilijkheden van deze tijden.

Maar hier en hier nu kan daarnaast ook materieele
hulp niet meer ontbeerd worden.

"Wel hebben zij, die de verantwoording dragen in

deze tijden een moeilijke taak.
Moeilijk en vol zorg voor het heden, maar ook vol

zorg voor wat de toekomst zal brengen.
Immers, reeds nu kan vooruit worden gezien, onder

welke sfeer voleindigd zal worden, als het einde van
de worsteling over de rand voert.
Want ook dat, die toekomst, bergt de tijd van het

heden.
In dubbele bcteekenis: Aan de rand van de afgrond.

RECTIFICATIE
Vorige week is in de advertentie van Vleeschhouve-

rij D." Boon cen fout geslopen. Magere lappen moest
zijn 50 en Dooiegcn lappen 45 et. Hiermede hopen wij
het abuis hersteld te hebben.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 10 tot en met 15 September werden

40 Kuip- en 216 Douchebadcn genomen.
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Brokken 12 et per ons
Kleintjes 16 et per ons

Eet heerlijk smakelijk brood van de
Brood- en Banketbakkerij „WILLY"

D* Schaap - Zeestraat 13
Telefoon 463 — Telefoon 463

P.FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Ons overweldigend succes met onze
buitengewone kwaliteit GEKOOKTE
WORST vanaf 10—14—18 et per ons
Leverworst, per ons 8 et
Bloedworst, per ons 8 et
Haagsche Leverworst, per ons 12 et
Tongenworst, per ons 15 et
Grove Worst, per ons 14 et
Plockworst, per ons 16 et
Schouderham, per ons 15 et
Blaasham, per ons 18 et
Gekookte Ham, per ons 24 et
Rookvleesch, muisje, per ons 24 et
Rookvleesch, stukje, per ons 20 et
Paarden Rookvleesch, per ons 16 et
Smeerworst, per ons 16 et

Bacon, per ons 20 et

SPECIALE AANBIEDING
Goudsche Volvette Meikaas, p.p. vanaf 35-49-55 c
Charlet Kaasjes, per doosje 32V2 et

Groote pot Pindakaas 20 et

Jam, per pot 25 et

B.F.M. Melange, haast niet te onderscheiden van
Roomboter, per pakje 30 et

. J. Knotter - Haitestraat 36

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 23 Sept. v.m. 10 uur: Ds. N. de Jong van Velp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 23 Sept. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
n.m. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 23 Sept. v.m. 10 uur: de heer G. Koenekoop,
theol. cand. te DenHaag.

n.m. 5 uur: Dezelfde.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Aïd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 23 Sept. v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.

Jeugdkerk v.m. 10.30 uur in de Oude Bewaarschool.
Spreker de heer Joh. E. Post van Haarlem.
Zondagsschool van 12 tot 1 uur voor kinderen van 9
jaar en ouder in gebouw Brugstraat 15.

Voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar in de Oude
Bewaarschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-
waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; 7 uur lof-

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere y.d. K. Antonius.
Woensdag 7 uur Congregatie vd.. jongens.
Donderdag 7 uur lof ter 'eere v.h. Allerh. Sacrament.
8 uur Congregatie voor de dames.

Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.
Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11

—

I uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.

UITSTAPJE „O.S.S."
Zondag j.1. maakte de gymnastiekvereeniging „Oefe-

ning Staalt Spieren" een autotocht langs de Vecht naar
het natuurbad Bilthoven en omgeving, terwijl de terug-
tocht werd gemaakt door het Gooi.

O.S.S. sloot hiermede officieel haar zomerseizoen af.
De winter-turnlessen namen thans onder leiding van
het echtpaar Pagee voor dames, heeren, jongens en
meisjes en onder leiding van de oud-directeur Dreijer
voor dames- en heeren veteranen, reeds een aanvang
in school C aan de Parallelweg.

de Badgasten van Strand

de Winter In het Land*
Maakt dat tijdig uw HAARD of KACHEL in

orde is zoodat U hem ais bet noodig wordt
direct kunt gebruiken. Wacht niet met het in

orde maken van Uw HAARD of het aanschaffen

van een NIEUWE HAARD tothet laatste moment
Doe reeds nu Uw keuze en bepaal de dag waar-
op Uw HAARD moet kunnen branden. Wij be-
lasten ons met het plaatsen en schoonmaken
van Uw HAARD, KACHELof HAARDKACHELS,
tegen zeer lage prijzen. Bezoekt onze schow-
room zonder eenige verplichting tot koopen.

Wij leveren weer het nieuwste tegen de laagste

prijzen.

Telefoon 49S Zandvoort

Naast onze welbekende Rijwielhandel en
Reparatie-inrichting hebben wij geopend een
aideeling in Eiectr* Artikelen en Lampen*
Een kleine greep uit onze groote voorraad :

Pccrlampen, 5 tot 50 krs. 34 et

Schakelaars, vanaf .... 12 et

Stekkers, vanaf 7 et

Snoer, per M. vanaf .... 5 et

Te veel om op te noemen !!

Stoppen, per stuk 4 et

Isolatieband, p. doos . . 6 et

Looukabel, per M. vanaf 5 et

Komt zien en overtuigd U ! !

ALS RECLAME hebben wij deze week een verrassing
voor diegene die de juiste fout aanwijst voorkomende
in de Etalagekast. Bij meerdere juiste oplossingen be-

slist het lot. Als prijs is beschikbaar gesteld een

üfSP"" Electrische Dynamo met Kap
— ter waarde f 4.65 — X

Oplossingen kunnen aan de zaak worden opgegeven. De &
juiste oplossing is in verzegelde Envelop en wordt ge- ^

opend IVSaandag 1 October des avonds 7 uur. ^
'tWONDERVANZANDVOORT $
Henk Schuilenburg - Groote Krocht 13

&



MEVROUW ESTHER DE BOER—VAN RIJK

in „Pension Zonnschijn".

Evenals vorig jaar zal het tooncclseizocn wederom
worden geopend met een voorstelling van het De Boer-

van Rijk Ensemble met de in onze gemeente en in ons

land zoo geliefde tooneclspeclster Estrur de Bocr-van
Rijk. „Pension Zonneschijn", komedie in 3 bedrijven

van Cor Hermus, is het stuk, waarin onze onnavolg-
bare grootmeesteres der tooncelspeclkunst in een ge-

heel nieuwe rol alhier voor 't voetlicht zal treden, ter-

zijde gestaan door: Willem van der Veer, Jaap van der

Poll, Adolphe Hamburger, Marcel Berckmans, Lize van
der Poll-Hamakers, Fie de Vries-de Boer, en Mieke
Flink-Verstraete.
Mevrouw de Boer ^al de rol van mevr. Zonderland,

de eigenares en leidster van het Pension „Zonneschijn"
vervullen. De schrijver is erin geslaagd weer een van
-de nieuwe kanten van de kunst van mevr. de Boer naar
voren te brengen en wij zien haar in dit stuk als zake-
lijk leidster van het Pension, als raadgevende figuur

voor haar loeataires en bovenal als.... maar dit moet
men zelf vaststellen bij het zien van dit mooie tooneel-

spel.
Wanneer wij nog releveercn dat in dit stuk elke rol

ieder der medespelenden prachtige spelgelegenheden
schept, waarvan de bekende tooncelschrijver Willem
van der Veer als de zoon van de vrouw des huizes al

bijzonder excelleert ,
gelooven wij er zeker van te zijn

dat onze plaatsgenoten weer een bijzondere avond van
^kunstgenot wacht.
De voorstelling zal op Woensdag 26 September a.s.

ïn "het gebouw „Monopole", Stationsplein, plaatsvinden

Z.V.V. „ZANDVOORT".

Het begin is niet slecht geweest voor onze Zandvoort
elftallen. Vijf elftallen in 't veld en 6 punten behaald.
Z.V.V. 1—Kenncmers, 2—2.

Halfweg 4—Z.V.V. 3, 2—6.
H.S.2—Z.V.V. 4, 3—2. Deze speelden met 10 menscherj.

mag niet meer gebeuren.
Z.V.V. 5—E.H.S. 4, 4—1.
H.T.C. jun. b—Z.V.V. jun. a, 1—2.
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld:

R.V.C, den Haag—Z.V.V. 1.

Z.V.V. 2—Damiate, 12 uur.
Z.V.V. 3—D.W.O.3, 12 uur.
Z.V.V. 4—Spaarndam 2, 10 uur.
Junioren A uitgesteld.

3 Adspiranten, 4 Junioren, 3 leden en 15 wedstrijd-
abonné's (begunstigers 10 ets per week) gaven zich de-
ze week op.
Aanstaande Woensdag om 2.30 uur, alle adspiranten

en die nog geen proefwedstrijden hebben gespeeld op 't

voetbalterrein aanwezig om proefwedstrijden te spelen,
Er worden geen convocaties voor rondgestuurd.Hoogst
waarschijnlijk spelen om 6 uur de jun. A tegen B.
ploeg, maar die krijgen dan nog wel bericht.

a.s. ZONDAG naar de VOETBALMATCH

R.V.C. - ZANDVOORT
te Den Haag, pep

Rinko Touringcars
a f 1.50 per persoon. Vertrek 11.45 uur
van de Garage Oranjestraat - Telef. 224

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN".

Uitslagen van Zondag 16 September
A.G.P.S. (A'dam)—Zeemeeuwen I, 4—3.

Zeemeeuwen II—Spaarnevogels II, 1—3.

Zeemeeuwen III,—Vijfhuizen, 2—

5

D.S.K.—Zeemeeuwen IV, 8—2.

Haarlem VII—Zeemeeuwen V, 11—0.

Zeemeeuwen Jun.—Haarlem Jun. b, 2—5.

Voor Zondag 23 Sept. zijn voor de competitie vast-
gesteld:
Zeemeeuwen I—D.W.V.
Kinheim II—Zeemeeuwen II.

Ripperda II—Zeemeeuwen III.

Zeemeeuwen IV—Vliegende Vogels.
Zeemeeuwen V—Schoten III.

Hillegom Jun. a—Zeemeeuwen jun.
Op onze j.1. Maandag gehouden bestuursvergadering

werd als lid voorgesteld Krijn Kerkman, L'Amistraat 1

Verder werd besloten langs deze weg de ouders mee
te deelen, dat aan kinderen beneden 10 jaar, zonder
geleide, de toegang tot ons terrein geweigerd zal wor-
den, dit om ongelukken te voorkomen.

Bestuursvergadering op Maandag 24 Sept. a.s. des
avonds 8 uur aan het bekende adres.

DE R IS IN DE MAAND11
Ouders denkt er om
uw kinderen levertraan
te geven. Het maakt
ze fit voor de komende
winter.

Ook LEVERTRAAN-
BONBONS verkrijgbaar

L. BLAAUBOER
Medicinale Qediploiwi. drogist

ICfCïiïcïSBl Ha|teBtraat 46 - Te!
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NED. TURNERS NIET NAAR O.S. 1936.

Op de in Maart 1935 te houden jaarvergadering van
het K.N.CV. zal het bestuur voorstellen met aan de
spelen met de turners deel te nemen. In de eerste plaats
acht men zich niet sterk genoeg, doch bovendien door
de eenheid in het verbond. Men meent n.1. dat de deel-

name aan O.S. 1936 in Berlijn niet met volle sympathie
door allen begroet zou worden. Hoe zou onze plaatse-
lijke gvmnastiekvereeniging „O.S.S." stemmen?

ZANDV. CRICKET- EN HOCKEY-CLUB.

Het cricketseizcen geëindigd, het hockeyseizoen ge-

in gebouw Monopole, op Zaterdagavond, 22 Sept. 8 u.

opend! Met deze feiten voor oogen hectt het bestuur
gemeend, haar leden een feestavond te moeten aanbie-
den, een avond \u\n louter vreugde en jolijt! Doch niet

alleen de leden en toekomstige leden zijn welkom,
integendeel, /dj verwachten ook de ouders en oude-
ren, bekenden en vrienden van de leden, kortom,
niemand verzuimt deze avend bij te wonen. Zij zul-

len zien en ondervinden, dat zij zoowel op het veld
buiten, als op het veld binnen (parket) iets goeds tot

stand weten te brengen.
De welbekende en gevierde Ncderlandsche duettist-

ten, Ad. en Mary Timm, in hun uitgebreid repertoir,
zullen de stemming brengen. Zij komen met vele bij-

zondere attracties, hun zakken puilen uit van alle be-
kende „schlagers", hun humor en voordracht maken
dien avond tot een daverend succes. De sublieme Mo-
nopolc-band, van welker medewerking zij zich hebben
verzekerd, zal het dansen tot een bijzonder genot ma-
ken. Aardige verrassingen, cotillons en verdere attrac-
ties zullen de feeststemming tot een ongekende hoogte
opvoeren.
De directie van Monopole, de heer Kiefcr, zoo be-

kend door zijn welgeslaagde avond van het afgeloopen
seizoen heeft als steeds zijn volledige medewer-
king toegezegd, hetgeen er mede toe bijdraagt, het wel-
slagen van den feestavond te verzekeren.

Iedereen houde dus zijn Zaterdagavond vrij en ge-
niete van het vele, dat in Monopole geboden wordt.

- _ JiJj^JBSSBSM. --ff

NU HET GURE WEER OP KOMST IS

RADEN WIJ U KOOP EEN BES-KACHEL
GEEN WALM, GEEN STANK, EN . . GOEDKOOP
ZUINIG, 60 °/o goedkooper dan gas.

GEEN POMP, dus geen ontploffingsgevaar.

B.E.S Petroleum-Gas. Heet en ongevaarlijk.

is zuinig; brandt 7 uur op 1 Liter olie.

is snel; kookt 1 Liter water in 7 minuten.

is geruischloos; geen sproeier; geen versfoppen.

is gemakkelijk; geen pit; slechts een eenvoudig te ver-

vangen asbest-ring.

is voordcelig; geen slijtage; geen vuile pannen; minder

werk.
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Een B.E.S. Kachel of -Stel verwarmd gemakkelijk
een groote kamer of keuken voor enkele centen.

Komt sens kijken wij demonstreeren iedere dag



MEVROUW, Laat U bijtijds Uw Najaar- en Winter-
kleeding maken bij het welbekende adres:

Costumiere Molenaar-Tesselaar
VERLENGDE HALTESTRAAT 81

Knippen vanaf ƒ 1.—
,
passen inbegrepen.

Pasklaar vanaf J 1-75

VLUGGE BEDIENING. — PRACHT COUPE.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

LUCHTVAARTTENTOONSTELLING „LUTO".
Den Haag: Malieveld: 21 tot en met 30 Sept.

Amsterdam: A'damsche IJsclub: 12 tot en met 21 Oet.

Zooals recdi, door de dagbladen is bericht, zal \dn

21 tot en met 30 Septtmhcr a.s. te VGravenhage, op

het historische deel \un „ons dierbaar plekje grond",

het Malieveld üeheeten, eene tentoonstelling op lucht-

vaartaebied — de „LU'1 O" — worden gehouden.

De strekking van de/e tentoonstelling is er een van

propa^andistisehcn aard en het is ook uit dien hooide,

dat verschillende instanties win de Nederlandschc
Lucht\aart hier de handen meen hebben geslagen, om
met behulp van de oruanisatic .lae. Kleiboer, tot het

nioinenteel beste te komen. Temeer ook, waar het

eventueel batig saldo Mn de „Luto"-tcntoonstellingcn,

(want er worden er meer gehouden, o a. in de maand
Oetober te Amsterdam) ten voordcele komt van het

Nationale Luchtvaarttonds, heelt ook de Regeering

langs den west van meerdere h irer vertakkingen haar

volle medewerking verleend, hetgeen o.a. wel hieruit

blijkt, dat het Malieveld ressorteerendc onder Staats-

behcer, als standplaats werd toegewezen
liet is \ooral de bedoeling met de/e tentoonstelling

een nieuw publiek te trekken.
Weliswaar hebben reeds tienduizenden de vliegvel-

den be/oeht en hebben duizenden één ol meerdere
vliegtochten gemaakt; weliswaar is reeds een groote

gemeenschap voor de luchtvaart gewonnen, maar firoo-

ter is nog de massa, welke de weg naar het vliegveld

nog niet heeft gevonden en die nog ongcanimcerd en
zelfs' lauw (men vraagt zich af, hoc zulks in dit tijds-

verband mogelijk is) tegenover het gchcclc Luchtver-
keerswegen staat.

De „Luto" komt om zoo te zeggen de menschen thuis

opzoeken; zij verschijnt in. het hartje van de stad, zij

maakt het de menigte gemakkelijk.
Waar ook, zooals gezegd, Amsterdam aan de beurt

komt (op het bekende Usclubtcrrcin) vindt de „Luto"
plaats in groote transportabele gebouwen en wat de
inrichting van de tentoonstelling betreft: deze is be-

rekend op snelle montage en dito demontage.
De „Luto" gaat uit van verschillende Luchtvaart-

instanties en ondernemingen, telt diverse deelnemers
en bestaat uit een Werk Comité en leden.

De gehcele organisatie is in handen van de heer Jac.

Klcibocr.
De „Luto" bestaat uit de navolgende afdeelingen:

Land- en watervliegtuigen, 2. Vliegtuigmotoren; 3a.

instrumenten, 3b. Ondcrdeelen; 4. Luchtvaart-Bouvv-

Schüderswerkis vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

materialen; 5. Grondorganisatie; 6. Brandstoffen;
7. Literatuur; 8a. Luchtvaart-ondernemingen, Lucht-
vaartvcreenigingen; 8b. Luchttoerisme; 9. Luchtpost;
10. Luchtphotographie en cartografie; 11. Modellen;
12. Luchtvaartuigen lichter dan lucht; 13 Luchtbescher-
ming; 14. Reclame; 15 Kleeding; 16. Diversen.
Ook op andere wijze dan die hiervoren bedoelde

heeft de Regeering van haar sympathie voor deze pro-
paganda voor de Luchtvaart in het algemeen en voor
de Nationale Luchtvaart in het bijzonder doen blijken.

De Minister van Justitie heeft n.1. aan de Kon. Ned.
Vereeniging voor Luchtvaart de organisatie toegestaan
van een loterij ter ondersteuning van het beoogde doel.

Deze „Luto"-verloting bedoelt te zijn: een zeer po-
pulair geval. De loten kosten slechts ƒ 0.60 en de prijs

is met nadruk zoo laag gesteld, teneinde het verkrijgen
onder nagenoeg ieders bereik te brengen en daardoor
ook nagenoeg ieder de kans op de vele aantrekkelijke
prijzen te scheppen.
De hoofdprijs van deze verloting zal uit niets meer

of minder bestaan dan — naar keuze:
een reis Amstcrdam-Batavia per K.L.M, heen en terug
voor twee personen met inbegrip van een 10-daagsch
verblijf op Java of Bali,

of een Lincoln-automobicl.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de Bureaux der ten-

toonstelling zijn gevestigd te 's-Gravenhage, Konin-
ginnegracht 14, TeletGon No. 112105 en dat het adres
van den penningmeester luidt: Rokin 43 Amsterdam
Telefoon No. 48787, Gironummer 241.000.

VROUWENHULP.
Het bestuur van Vrouwenhulp is erg dankbaar voor

de ontvangen kinderwagen, waarom de vorige week in
ons blad was verzocht.
Vrouvvcnhulp doet gaarne overal en veel goed, het is

dus van zelf dat er veel noodig is. Nu is er weer drin-
gend noodig een Kinder-Box. Mogen we de volgende
week weer vermelden, dat ook dat weer in orde is?
Een boodschap bij mevr. Oostendorp, Westerpark-

straat 17 en de box komt weer op een plaats waar er
nu erg naar verlangd wordt.

NED. PROT. BOND.
Afd. Zandvoort - Zandv. Kring „Godsdienstig Leven"
Zondag 30 Sept. n.m. 7.30 uur hoopt Ds. N. Padt in

gebouw Brugstraat 15 zijn afscheidspreek te houden.
Aan belangstellenden niet-leden van de Kring zal

Zondag 30 Sept. a.s. n.m. van 3 tot 4 uur in gebouw
Brugstraat 15 gelegenheid worden gegeven persoon-
lijk afscheid te nemen van Ds. N. Padt en mevrouw
Padt-clc Voogd.
Maandag 1 Oetober a.s. n.m. 8 uur zullen de leden

van de Kring in een ledenvergadering afscheid kunnen
nemen van hun voorganger en zijn vrouw.

Stalt Uw wagen in een Garage
waar ze U vakkundig kunnen helpen, dit is

Uw voordeel. Billijke tarieven. Wij kunnen
ruim 100 auto's gareeren. Autoboxen.

Vraagt prijsopgaaf aan het

Automobielbedrijf Rinko - Tel. 224

Huis- Letter^ en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangsel papieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten



Zandvoortsche Courant Tweede Blad Zaterdag 22 Sept. 1934

Vervaardigd naar der* beroemden roman „The White
Sister" van F. Marion Crawford.

In de hoofdrollen de gevierde filmartisten HELEN
HAYES en CLARK GABLE.
De Witte Non is een der mooiste films ooit vervaar-
digd. Pers en publiek zijn enthousiast!

De Telegraaf: Witte Non is een prachtige volmaakt ge-

slaagde Kim geworden.

Algemeen LIandelsblad . . . . de film is cp groote schaal
gemaakt ....

Het Volk: De Witte Non is een groot kunstwerk.

Een Film welke U beslist moet zien!!

Als tweede Hoofdnummer de schitterende Fox-ïilm:

DE VROOLIJKE BANDIET
Een zeer amusante, boeiende en sensationeele Wild-
West-film.

Als extra attractie optreden van STAN LAUREL en
OL1VER HARDY in de komische twee-acter:

Ï^T EEN RUSTKUUR
Een groot GI&ss$pB*&§gr&m§ïïi&
Geen toegang onder de t& jjaski**

Prijzen der plaatsen 40-65-80-110-135 et plus belasting:

Zondagmiddag 2.30 Famille-Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer:

DE VROOLIJKE BANDIET
Boeiend en amusant Wild-West-verhaal en als extra
attractie STAN LAUREL EN OLIVER HARDY in

MT EEN RUSTKUUR
Entree 20-30-50 et. plus belasting

ATTENTIE !

!

ATTENTIE ! I

Woensdag 26 en Donderdag 27 Sept* - 8*15 uur

Twee Populaire Voorstellingen
Opvoering van één der belangrijkste films van dezen
tijd:

PF* EIND-EXAMEN -"Vf
(ONTWAKENDE JEUGD) Naar het beroemde too-
neelstuk van MAX DREYER.
In de hoofdrollen HERTHA THIELE en HEÏNRICH
GEORG.
EIND-EXAMEN is een evenement op filmgebied, een
film, welke vooral ook ouders moeten zien!!

De enorme belangstelling die voor deze film bestaat,
hebben wij besloten deze twee dagen te vertoonen.

Entree SJS—^LS et plus belasting
Plaatskaarten en -bespreking voor alle voorstellin-
gen in Sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein,

is nu begonnen. De tijd van Influenza,
Griep, Verkoudheid, Rheumatiek is aan-
gebroken. Hoedt U daarvoor en komt
nog heden naar

't Manufacturenmagazijn

0&ig*g2£ït
Wij brengen het allerbeste op het gebied van
Winterkleed ; ng. Voorzie U tijdig. Wij zorgen er
voor dat U 't voordeeiigst uit bent, terwijl U
bij ons een geweldige uitgebreide keuze heeft.

Zuiver wollen en wollen Jaeger dames Camisoles
en Directoires.

Wollen stoffen dames rokken (pracht modellen
en afwerking.)

Zuiver wollen dames Pullovers, Vesten, de mo-
dernste modellen.

Zware Heeren Flanellen.

Zwaar gemoltonneerde Heerenbroeken of Borst-
rokken

Gemoltonneerde Dames- en Kinder Directoires.

Wollen Kinder Pullovers en Truien.

Flanellen, Lakens, enz. enz. enz.

I

ZWARE WOLLEN DEKENS 150x210; 190x230.

Gaat nu niet meer naar Haarlem, U bent dan veel

duurder uit. Wij garandeeren ai onze kwaliteit. Besteedt
Uw geld nuttig en koopt daar waar U goedkoop en

' r .. , f
-„ goed koopt.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
Haltestraat 40

AMSTERDAM — LEIDEN — ZANDVOORT

kl&MÉ m * .

TAX

Telefoon 18

DRUKKER IJ

G E R TEN B AC H

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

GELUKKIG WEER WERK.
Telkenmale als we deze zomer de «i| door Plan

Noord kozen, werd onze belangstellende aandacht van
de zoo frisch groene dcnnenaanplant afgeleid naar de
vijverkom in wording.
We betreurden de noodzakelijkheid van het stopzet-

ten van. de werkzaamheden.
Ontkend toch zal niet worden, dat Zandvoort hier

een hoekje natuur bezit, dat alle belangstelling ten vol-
le verdient.
Of de uitkomst wel zal zijn, zooals de financieele re-

sultaten destijds becijferd zijn, valt te betwijfelen.
Eer daarop het antwoord m de toekomst gegeven

kan worden, zal er nog veel, nog heel veel moeten ver-
anderen.

Gelukkig is er in een der oorzaken, het stopzetten
door <?cmis van Regceringssteun, thans cen verande-
ring ten goede gekomen.
Het werk zal worden hervat en wel zeer spoedig. Het

werk zal in werkverschaffing mogen uitgevoerd wor-
den. Dat bcteckent dus, dat het Rijk een deel der kos-
ten draagt. Dat dit succes bereikt is, komt geheel voor
rekening van Burgemeester en Wethouders.
Hoewel de Rcgecring aanvankelijk afwijzend stond

tegenover het plan, om dit werk in werkverschaffing
te doen uitvoeren, wisten B. en W. hun pogen onver-
moeid door te zetten en eindelijk ook het zoo gunstige
resultaat te bereiken.
De kosten worden geraamd op ƒ 26.000 en er wTordt

gerekend, dat een vijftigtal werklieden ongeveer een
half jaar arbeid zullen kunnen vinden in de voltooiing
van het object.
En het is in 't geheel niet onmogelijk, dat Zandvoort

reeds deze winter de ijsbaan zal bezitten, waarover
reeds zooveel gesproken en geschreven is, maar die
altijd nog tot de wenschen bleef behooren .

Bij gunstige omstandigheden belooft het watervlak
van de vijver cen prachtige baan te worden.
En de Zandvoorters houden van de ijssport.
Dus zullen ze hun hart kunnen ophalen aan dit win-

tergenot.

Model-Fijnstrijkinrichting „DELEUR"
HALTESTRAAT 58

Specialiteit in het opmaken
van Fijne Dames-enHeeren-

goederen.

Appreteeren van Gordijnen

Prijsverlaging
Boorden
Overhemden
Jassen . .

. 7—8 et

. . 25 et
30—40 et

UITSLUITEND HANDWERK dus geen slijtage aan Uw goed.
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ZANDAARDAPPELEN

VAN

p K.g. 10 K.g. 70 K.g.
ZEEUWSCHE BONTEN 8 75 ƒ 4.60

ZEEUWSCHE BLAUWEN .... 8 75 „ 4.60

BONTE DRIELINGEN 6 57'/, „ 3.50

BLAUWE DRIELING 6 57 1
/, „ 3.50

DE ECHTE DUIN 8 75 „ 4.90

ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS 7 67 1
/,. „ 4.50

FRIESCHE BORGERS 8 75 „ 4.60

BEVELANDERS 7 65 „ 4.—
DUfNDRIELZNGEN 6 57'h „ 3.75

ÜUINBONKEN (geen hol) 6 527,. „ 3.25

p. K.G. p. 10 K.G. p. 70 K.G.

6ct 55ct f 3.80

VERZENDEN DOOR GEHEEL NEDERLAND.
Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

AARDAPPELHANDEL
KERKPLEIN 8b — TEL. 74 — ZANDVOORT
HAARLEM — GED. OUDE GR. 107 — TEL. 14245
Haarlem-Noord — Paul Krugerstraat 14 — Tel. 15879

«MM
HOOG EN LAAG WATER.

Hoogwater Laagwater
v.rn. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 22 Sept 3.12 3.32 11.08 11.28

Zondag 23 Sept 3.51 4.09 11.48 —.—
Maandag 24 Sept 4.30 4.48 12.05 12.25

Dinsdag 25 Sept 5.02 5.21 12.44 12.58

Woensdag 26 Sept 5.35 6.01 1.18 1.30

Donderdag 27 Sept 6.20 6.39 1.56 2.16

Vrijdag 28 Sept 6.45 7.12 2.36 2.40

Zaterdag 29 Sept 7.30 7.45 3.09 3.25

Zondag 30 Sept 8.23 8.49 3.41 4.19

Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

MONOPOLE MENU.
Na afloop van het zomerseizoen heeft de gastvrije

Monopolezaal terstond haar deuren weer wijd geopend
voor het eerste nummer van het nieuwe winterprogram
'Als we zeggen: de gastvrije Monopolezaal, dan be-

doelen we daarmede natuurlijk in het bijzonder de lei-

ding, die de heer Kiefer aan het geheel geeft.

Voor het Zandvoortsche vereenigingsleven is dat

van groote betcekenis. Want waar een feestavond een
niet belangrijk deel van het vereenigingsleven uitmaakt
daar is de bereidwillige hulp van den heer Kiefer om
na 'n gedeeltelijke voorbereiding van de leden uitgaan-
de, het succes van de avond te voltooien.
Nooit wordt een beroep op zijn technische en vak-

kennis tevergeefs gedaan.
En bekend is het, hoe hij altijd met raad en met daad

steunt daar, waar het een liefdadig doel geldt.

Zandvoort heeft veel vereenigingen en dus heeft
Zandvoort veel feestavonden.
Kunnen wc anders veronderstellen, dan dat het deze

winter druk zal worden in Monopole?
Het begin is er reeds.
Als eerste vereeniging, die haar feestavond in Mono-

pole organiseert, noemen we de Zandvoortsche Cricket
en Hockeyclub.
Deze sportvereeniging geeft hedenavond in Mono-

pole een herinneringsfeestavond. Een slot avond bij het
sluiten van het cricket en een feestavond bij de ope-
ning van het hockeyseizoen.
Voor gezelligheid is gezorgd. De leiding berust bij

den conferencier en humorist Ad. Timm terwijl we de
medewerking van Mary Timm als cabaretartiste daar-
naast zeker wel in de eerste plaats mogen noemen.
Het geheele programma is zoo samengesteld, dat we

het beste verwachten van een gezellige avond, een ver-
eenigingsschotel op het Monopole menu, waarop volgt
een verlangen naar meer.
Te meer dit verlangen, omdat de dans ter afwisseling

op dit eerste feestprogramma niet vergeten is. (Adv.)

Ondergeteekende bericht hiermede aan zijn geachte
clienteele de ontvangt van de nieuwe modellen en sta-

len tegen zeer matige prijzen.

COSTUUM NAAR MAAT ƒ 40.—
WINTERJASSEN NAAR MAAT . . . . „ 27.50
MANTELS NAAR MAAT „ 25.—

VRAAGT U EENS STALEN?
Ze worden u gaarne toegezonden.

Laat nu Uw Bontmantels en Winterkleeding in orde
maken.

DAMES- EN HEEREN KLEERMAKER
BONTWERKER

J. A. F. ZORN
KERKPLEIN 8 — TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinricbiing — Chemisch
reinigen van alle kleedingstukken met de nieuwste ma-
chine. Coupe gegarandeerd.

waschmanden en banken
meubelen en reparatie-inr*

bijvullen van matrassen
behangerij

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

Is Uw rijwiel of carrier leelijk?

Laat hem emailleeren of moffelen en hij is

weer als nieuw. - Tevens emailleeren wij haar-

den en kachels. — Alle werk onder garantie.

Ie Zandv. Emailleerinriclitiiig, Parallelweg 17

#

L-S-

Alvorens tot aanschaffing van Haard of Kachel over

te gaan, noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan
onze naar de eischen des tijds ingerichte toonkamer.
Wij hebben voorradig alle bekende merken.

t

E» M*Jaarsma Haarden
Holland
Nestor Martin

tt

Tiger Haardkachel
E« M* Jaarsma

Haardkachel
Godinkachel

^ vuiemniers vanai ƒ 0.45
- Kolenscheppen, vanaf ƒ 0.10

ƒ 0.33

Vuiemniers vanaf

Kolenscheppen, va
Kachelpijpen, per meter vanaf .

ÏUF #% W^ ^BP f 4Ê^

HALTESTRAAT 11

Ellebogen, per stuk ƒ 0.15

Haardstellen .... ƒ 1.45—1.75—3.50

enz. enz.

7 Funa l&sa ANDEL I
ZANDVOORT TELEFOON 335 4.

11

OQPPEATIIZ
(ALLERBELANG

JCOOT& KROCHT 151
COOTMM

I

PEULVRUCHTEN
NIEUWE OOGST

BRUINE BOONEN, per pond .... 10 et

BRUINE KOGEL BOONEN, p. p. 16 et

WITTE BOONEN, per pond 12 et

WITTE BOONEN (Walchcrsche) p.p. 17 et

GROENE ERWTEN, p.p 10 et

GRAUWE ERWTEN, p.p 21 et

SPLITERWTEN, p.p 12 et

CAPUCIJNERS, p.p 13—15 en 17 et

LINZEN, per pond 18 et

HOE KAN DAT??
BANDENRECLAME van 24 Sept. tot 10 Oct.

Buitenbanden van ƒ 3 en ƒ 4 voor . ƒ 1,25

Buitenbanden van ƒ 1.50 en ƒ 2 voor . „ 0.75

Binnenbanden v. ƒ 1,25 en ƒ 1 voor 65 en 45 et

Alle banden zijn van eerste klas fabrieken. Dit kan
alleen in Zandvoort:

PARALLELWEG 17
Tevens eenige rijwielen, meisjes, dames, jongens en
heeren, met remnaaf f 7.50 en hooger.

DE BOER VAN RIJK ENSEMBLE

Gebouw MONOPOLE
STATIONSPLEIN 11 - ZANDVOORT

TELEFOON 40

Woensdag 26 Sept* - 815 uur

Pension „Zonneschijn"
Toneelspel in 3 bedrijven van -Cor fiermus.

Regie van den Schrijver.

ONS GROTE SUCCES
MEVROUW ESTHER DE BOER—VAN RIJK
in haar nieuwste creatie van Mevr. Zonderland,
de Pensionhoudster.

Naast ESTHER DE BOER-VAN RIJK werken
mede Willem van der Veer, Jaap van der Poll,
Fie de Vries-de Boer, Lize v.d. Poll-Hamakers,
Mieke Flink-Verstraete en Adolphe Hamburger.

Prijzen der plaatsen: ƒ 1.50, ƒ 1.00, ƒ 0.75.

Plaatsbespreking aan de zaal Dinsdag van 7—

8

n.m.; Woensdag van 2—4.
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TE HUUR:
Kostverlorenstr. 28. VRIJ
BENEDENHUIS, bevat-

tende voortuin, serre, drie

kamers en suite, keuken,
kelder, achterplaats met
grootcn werk- of berg-
plaats circa 10 x 10 M. met
vrije uitgang. Huurprijs
ƒ 45.— p. maand. Te bevr.
Makelaar L. CITROEN,
Dr. Smitstraat 12 Tel. 344

TE KOOP:

Prima Vulkachel
grijs emaille, veel nikkel.

pr. J 12.50, — Zware eiken
THEEKAST

met gesl. ruiten, prijs ƒ 5.

Burg. Engelbertsstraat 46.

LOOPJONGEN
GEVRAAGD, ongeveer
14 jaar, bij P. J. .1. van den
Berg, Groentehal, Halte-
straat 20.

Dankbetuiging
Voor Uw deelneming, be-
toond bij het overlijden
van onzen lieven Man en
Vader

BAREND VIVEEN
betuigen wij onzen harte-

lijkcn dank.

W. VIVEEN WELINK.
A. I. VIVEEN.

Zandvoort, 22 Sept. 1934.

Dr. Gerkcstraat 18rood.

KACHEL
TE KOOP, goed onderhou-
den. Merk Tigcr. Nog
goed in de moffel en nik-
kel, zonder gebr. Prijs 7.50

Adres J. .1. v.cl. Geer, Sme-
destraat 3.

Het antwoord op de vraag l : „Waar kan ik het

goedkoopst terecht voor Winteraardappelen 1 7

Natuurlijk alléén bij ons!!"

S

p. k.g.

Duinzand ... 9 et

Grove (niet hol) . 6 et

Kleine 7 et

Zandaard. ... 7 et

Zeeuwsche bonte, pr. 8 et

Zeeuwsche blauwe 8 et

Zeeuwsche Eigenh. 8 et

10 k.g.



Tax
Dorp £ 0.25 Haarlem £ 0.90 Amsterdam £ 2.90 Voorkomen £ 0.05

ARBEIDERS AVONDSCHOOL.
Het lijkt ons gewcnscht iets naders omtrent het doel

van de arbeiders avondschool mede te dcclen, nu deze

weldra weder geopend zal worden. De ondervinding

leert dat vaak na het afloopcn der laqere school weinig

behoefte gevoeld wordt aan meer onderwijs, maar dat

dat later zoowel bij het lezen van kranten als in de

praetijk van een vak meer en meer het tekort aan ken-

nis wordt gevoeld maar dat er weinig gelegenheid be-

staat de kennis onder leiding volgens een vast plan te

vcr«rooten. Daarcm wordt op de arbeiders avond-

school aan allen, die zich ernstig willen inspannen ge-

legenheid «cgeven hun kennis op te trisschen door on-

derwijs in taal, rekenen en sociale kennis, waarbij dan

met de praktijk rekening wordt gehouden, zoodat men
b v er leert eenvoudige berekeningen en adminstratic,

die men in huis ot in zaken kan noodig hebben, leert

brieven schrijven, en leest dagelijks in kranten, ge-

schriften en gesprekken, voorkomende uitdrukkingen

en begrippen. 1 Tct onderwijs kan gevolgd worden door

hen dte slechts lager onderwijs hebben genoten en hier-

van al veel vergeten zijn, maar ook door mannen en

vrouwen, die nog een ambachtsehool of cenigc andere

school gevolgd hebben.
De toetreding wordt zoo gemakkelijk mogelijk ge-

maakt en daarom zal er eerst gelegenheid zijn nadere

inlichtingen over een en ander te verkrijgen waartoe

iedere belangstellende toegang heeft. Deze bijeenkomst

is bepaald op Donderdag a.s. 27 September des avonds

half negen in de Oude Bewaarschool.
Gelegenheid bestaat zich hier als deelnemer op te

tfeven of ook bij het bestuur van het Instituut voor Ar-

beiders Ontwikkeling. De cursus zal aanvangen Woens-
dag 3 Oetobcr Men late zich niet terughouden door

kleine bezwaren, maar benutte deze gelegenheid om op

prettige manier meer kennis op te doen. Men zal er

voldoening van hebben.
De leerlingen van het vorige jaar kunnen dit getui-

gen .

INSTITUUT VOOR ARB. ONTWIKKELING.
Op Donderdag 4 October zal het winterscizocn_ wor-

den geopend niet cen kunstavond waarop de jonge

dichter Garnit Stuiveling cen voordracht zal houden.

Kaarten zijn verkrijgbaar a 15 cents. Men houde deze

avond vrij.

ZANDVOORTSCHE REDDINGSBRIGADE.
Maandag 1 October a.s. zullen de zwemoefeningen

in Stoon's Bad weder aanvangen.
Zij zullen worden gehouden des Maandags 's avonds

van 8—9 uur.

De leden kunnen zich tot deelname aan deze oete-

ningen opgeven op Dinsdag 24 September des avonds

8 uur in „Ons Huis".
.

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 1.50 en moet gelijktijdig

bij de opgave worden voldaan.

De inlevering van de badcostuums, voorzien van een

briefje waarop naam en adres, moet dan tevens ge-

schieden.

VERLOTING DIERENHULP.
Men kan veel geven als men veel ontvangt. Met an-

dere woorden, men kan veel hulp aan het noodlijdende

dier verleenen, als voor dat lijden belangstelling wordt
getoond.
We willen nu niet verder ingaan op de beschouwing

of bovenstaande wel juist is en of men in hulp voor het

noodlijdende dier niet meer ontvangt dan men geeft.

Intusschen, wil men het goede doel steunen, dan
maakt Dierenhulp dat al heel gemakkelijk.

Door B. en W. is op 12 April 1934 de verloting goed-
gekeurd, waarvan de opbrengst zal strekken ten bate

van het Fonds voor het Noodlijdende dier.

De hoofdprijzen zijn: heeren of dames rijwiel, eet-

servies, etsen, handwerken, enz.

Waar het U zoo gemakkelijk gemaakt wordt, daar

mag Dierenhulp zeker op Uw steun, rekenen?
Goed zoo, dat houden wc dan voor afgesproken.

VERBETERING.
Bij het steeds drukker worden van het verkeer in

de Tramstraat, werd veel hinder ondervonden van de
overkapping van de staanplaatsen bij het station der
E.S.M.. Vooral de auto's en vrachtwagens werden door
deze over de straat uitstekende dakbescherming be-

schadigd.
Zwichtend voor de klachten heeft de Directie van

«de tram de verbetering, die gewenscht werd, doen aan-
brengen.

FANCY FAIR.
In het Patronaatsgebouw aan de Groote Krocht zal

heden — Zaterdag 22 Sept. — een fancy fair geopend
worden, ten bate van het R.K. Jeugdwerk.
De opening zal plaats hebben 's avonds om zeven

uur. De sluiting zal geschieden op Maandagavond 24
Sept.
Waar de organisatie steeds voor verrassingen zorgt,

die een bijzondere aantrekkelijkheid bezitten, zal voor
deze fancy fair nu ook weer een groote belangstelling
bestaan. '

"'-|

DE NIEUWE SPELLING.
Waar nu de invoering van de nieuwe spelling de aan-

dacht heeft, zal deze bij het Openbaar Lager Onder-
wijs op ons baddorp ook spoedige ingevoerd worden.
Voorbereidende besprekingen zijn reeds gevoerd, na-

dere beslissing wordt afgewacht.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Engelmundus Johannes, zoon van Jan

Hoefgecst en G. A. Jopp.
GEHUWD: J. F. Fcije en A. A. van Zelf.
ONDERTROUWD: P. Schweinsbergen en E. Paap.

OVERLEDEN: B. Trijbetz, echtgenoo'te van I. Druijf,
oud 64 jaren; .T. Stoffels, oud 72 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN:

A. van Gelder, van Heemstede Piet Heinstraat 9.

F. J. J. Bartelsman van Amsterdam Dr. Gerkestr. 95rd.
S. Soesan van Amsterdam Dr. Gerkcstraat 97.
E. Kann van Amsterdam Teunisbloemlaan 3.

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

H. G. VAN RIESSEN
Jan Snijerplein 11 — Telefoon 554

Het spreekwoord luidt:

Goede waar behoeft geen krans.

Wij vestigen de aandacht van die onze zaak nog
niet bezochten op ons adres.

Uw Meubelen of inboedels aan het bekende adres.

Overal te ontbieden.

De Witte Zwaan, Brugstr. 1-17-19, Tel. 464

DAMES EN HEEREN! Maatkleeding behoeft niet

duur te zijn. Evenals het afgeloopen seizoen beginnen
wij wederom met een uitgebreide collectie Dames en
Heeren Stoffen tegen de laagste prijzen. Heel Zand-
voort gaat maatwerk dragen van LUIJTE voor weinig
geld en het beste!!!!

DUFFELSCHE JEKKERS ƒ 40.—
HEEREN WINTERJASSEN, vanaf . . . . „ 27.50

DAMES MANTELS, zonder bontkraag . . „ 27.50

DAMES MANTELS, met bontkraag . . . „ 30.—
HEEREN JASSEN KEEREN „ 12.50

DAMES MANTELS KEEREN „ 10.—

Reparatie en Oppers Inrichting.

Alle soorten Bontwerk worden bij ons vakkundig ge-
repareerd. Ook nieuw.

3 Pakveldstraat 3 IL Luijte Jr.

.W4v

WA VEILINGGEBOUW

| DE WITTE
„w| ZWAAN

K '^^n^^f^E^^^fi Dir Waterdrinker -

^l-SsE^afSSg^-- "- ,U Brugstraat 1-17-19
Telef. 464

Laat Uw inboedel verkoopen door ons
en U zult ten zeerste tevreden zijn.

Tegen zeer billijke condities. — Vraagt inlichtingen.

Voor de eerstvolgende Veiling in ons Veilinggebouw,
kunnen nu reeds Nette Goederen worden ingebracht,
desverlangd gehaald. Dir. WATERDRINKER.

^ Dansclub «Zomerlust*

Allen op naar Hotel „Zomerlust"
waar op 23 September a.s.

ENGEL PAAP MET ZIJN BEKENDE BAND %
o — ^
q> weer zal zorgdragen, dat U de ^
ö> Zondagavonden op een gezellige ^
^ wijze zult doorbrengen.

<$> DANSLEIDER M. BOOGAARD <$>

| LAAT U AIS LID INSCHRIJVEN! f

DAT IS ABNORMAAL
_—_ _ ~^» ZULKE PRIJZEN IN HET

M ~É Ü B E L H U I S
STATIONSSTRAAT 14

Schitterend fauteuil Ameublement, met losse zit-

ting, veerend, voor ƒ 27,50
Groote eiken Linnenkast voor .... ƒ 37,50
Verder alle soorten meubelen tegen bespottelijk
lage prijzen.
ONTVANGEN: Schitterende Kapstokkleeden
en Schoorsteenloopers. — Komt U onze etalage
eens kijken, er is zeker Jets voor U bij.

Aanbevelend, M. DE JONG.
Speciaal in 't omlijsten van Portretten.

Reparatiën aan alle meubelen.

HUISVROUWEN-NAAICLUB.
Sedert enkele jaren vormden eenigc Huisvrouwen, in'

de wintermaanden een naaiclubje. Doel van deze da-
mes is, van alle mogelijke restanten, of te vermaken
kleeding iets goeds te maken, dan het vervaardigde op
do meest mogelijke en practische wijze te verstrekken
aan hen die heel dikwijls het noodigc ontbreekt.
Zoo bereiken de dames cen tweeledig doel, onder-

elkaar een gezellige avond per week, en de overtuiging
hier en daar iets goeds gedaan te hebben.
Dames, die zich nog willen aansluiten bij dat clubje

Huisvrouwen, worden verzocht zich in verbinding te

stellen met mevr. Blaaubocr, Haltestraat, of mevr. v.d-
Meer Hugo de Grootstraat.

OPENBARE LEESZAAL.
Dinsdag 25 September a.s. des avonds 8 uur zal de

Openbare Leeszaal in de Brugstraat alhier weder wor-
den opengesteld. Opnieuw is de bibliotheek met een
belangrijk aantal romans en kinderboeken uitgebreid.

Hoewel het aantal lezers het vorige seizoen belangrijk
is toegenomen, blijkt het toch vele inwoners nog onbe-
kend, dat er in ons dorp een vereeniqing „Openbare
Leeszaal en Bibliotheek" bestaat,opgericht met het doel
„het in stand houden van een openbare leeszaal en bi-

bliotheek te Zandvoort, om daardoor mede te werken
aan de geestelijke ontwikkeling en ontspanning van de
bevolking van Zandvoort, zonder aanzien van welstand
of overtuiging".
Moge het waar zijn dat de tijdsomstandigheden niet

medewerken, toch kan hier met veler steun iets wor-
den, bereikt. De gezinscontributie bedraagt ƒ 1.50 voor
het geheelc leesseizoen, een bedrag dat toch waarlijk
niet hoog genoemd kan worden.
Het bestuur hoopt, dat ook dit lecsjaar weer vele

lezers zich zullen aanmelden. De nieuwe catalogus is

gereed.

NEDERL. VER. VAN HUISVROUWEN.
Op Vrijdag 28 Sept. a.s. 's namiddags half drie zal

mej. Mien Labberton uit Oosterbeek een lezing hou-
den over „Deugden en Ondeugden in het Kinderleven"
Deze belangwekkende lezing zal gehouden worden in.

de groote zaal van „Monopole" en zal naar uit goede
bron vernomen wordt, ook door ,vele Haarlemsche le-

den worden bezocht.
De Zandvoortsche leden zullen stellig niet achter

willen blijven hare belangstelling tot toonen voor deze
mooie middag.

9 Oct. a.s. theemiddag met attracties voor Zand-
voortsche leden in Zomerlust.

VALSCHE GULDENS.
In Amsterdam zijn valsche guldens in omloop.
De valsche geldstukken kunnen gemakkelijk herkend

worden door kleur en klank, daar de samenstellende
metalen geheel verschillen van zilver en het gebruikte
gehalte.
Bijzondere aandacht trekt de nieuwheid van de

valschaards.
Amsterdam is dicht bij Zandvoort. Wel is de groote

zomerdrukte voorbij, maar wie weet of de directeuren
van deze particuliere bank ook niet eens ons baddorp
als gebied voor hun afzet willen exploiteeren?

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ M. J. BALK.
Donderdagmiddag werd aan de Hoogeweg boven-

staande zaak geopend.
Door diverse reclame vooraf was er al groote be-

kendheid aan gegeven.
De etalage ziet er dan ook schitterend uit en de con-

sumptie is alles van eerste kwaliteit.
Het zal dan ook niet uitblijven of de nieuwe onder-

nemer zal zeker veel succes te boeken krijgen.

Te Htiitrs
ONGEM. HUIS, centrum dorp, bev. ben. 2 kamers,
keuken, W.C. Boven 3 kamers met W.C. en Balkon
per week ƒ 8.50

ONGEM. BENEDENHUIS, bev. kamer en suite, serre,
keuken, sousterrein, 3 kamers met keuken, p.m. ƒ 40,

ONGEM. BOVENHUIS, bev. kamer en suite, groot
balkon, zijkamer, keuken, 2de etage 2 kamers

per maand ƒ 28.00

ONGEM. BOVENHUIS, 3 kamers, keuken en balkon,
per week ƒ 5.00

ONGEM. VRIJ HUIS, bev. beneden 2 kam., keuken,
boven 2 slaapkamers, voor en achter groote tuin, per
maand ƒ 30.

—

ONGEM. BENEDENHUIS, 3 kamers, keuken, eerste
stand, per maand ƒ 27.

—

GROOT ONGEM. DUBBEL HUIS, bev. kamer en
suite, serre met serre en kamer, keuken, boven 4 ka-
mers met keuken, per week .' ƒ 10.

—

GROOT ONGEM. BOVENHUIS, bev. 6 kamers m.
keuken en balkon, per week ƒ 8.50

VRIJ HUIS, bev. kamer, keuken, boven 4 kamers, per
maand ƒ 28.

—

ONGEM. BOVEN- EN BENEDENHUIZEN, bevatt.
4 kamers, keuken met badkamer, per week ƒ 7.50

ONGEM. WONING TE HUUR in Dorp, bev. bene-
den woonk., slaapk., keuken, boven 2 kamers, per
week ƒ 5.00

GROOT PENSION te Huur, bev. 17 kamers. Genegen
te verbouwen. Huurprijs per jaar . . . . ƒ 700.

—

ONGEM. VILLA'S TE HUUR tegen lagen huurprijs.

Te koops
VILLA'S, HUIZEN, BOUWGROND. Hypotheek aan-
wezig.

In Centrum van dorp te koop, GROOTE SCHUUR.
Grond is zeer geschikt voor bouwterrein, (eigen grond).

Inlichtingen kosteloos.

Makelaar W. PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
— VERZEKERINGEN OP ELK GEBIED. —
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Gïgaan der Gemeente 'Zandvoort
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE

~ OFFICIEELE BADCOURANT met Badgastenlijst

ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen

voor Zandvoort -per jaar f

buiten Zandvooït, per jaar »

Afzonderlijke nummers »

2.50

3.50
0.10

TJitgave^erteiibaiehs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENT1EN:
van 1-6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ

0.30

0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

STAAL EN GAS.

Twee terfcngcste'ldbé<'ten, waaraan men zo oftpèr-

-v4akkiö>/ou"'dentoti,.dat ze elkaar #&ïs van verre -wiet

1

Waaftm ook J&ct -tot met oppervlakkige gebleven?

Wat'-/cou het .binder-en als vass'-vurre ol van dichtbij

wel een min of -meer .i.inigcr verband bestond tussen

'de tWPc van otfS opsébrift? .

Ja.MJat is hel, wat 1
-vooral de '.tegenwoordige ifljd ken-

merkt. t .

Niet nadeirfteen, 'nwt innerlijk meeleven-

Niet worstelen mei eigen verstand, met ofijtn ige\Ve-

;ten om voor zichzelf tot klaarheid te komen.

Een leuze- aannersJ n, een toevallige leuze -Hls willige

'drager door' het levsrn mcevo'cren.

Door het leven eYi niet voor het leven.
.

i

"Want narst al bt-t wisselende kenmerkt ^ich' de on-

rust van deze onrr^tige tififtn bijzonder iira»r hef ver-

' anderlijkc'ïn het' ie ven van fden menu.
,

Niet alleen de 'leuze wisselt op het moment. Zou
' men de verandertr g kunnen navorsen, dan op voor de

nieuwe dr-ager vasi de nicOwe leuze haast -even onver-
"

klaarbare' wijze -ës voor tU beschouwer.

Tenminste, voö- zooverre het ideële begrippen aeidt.

Komt men op zift olijke terrein, ja, dan valt soms maar

al te «emakkclijk grond a?n ondergrond te .constateren
' Wordt zelfs' tt>'jt principe, gegroeid uit en geworteld

in het>bcstc, war de mensenziel kan -samenvatten bij de

'-bouw vï.i het zs.vcr innerlijk, wordt zelfs principe niet

aangeslagen als 1 een ve^iuurbordje**

Is zells principe niet geworden aVt: kan ers te huur

en geprijsd als" voor ck moest biedende?

Wie even 'zich los kan maken van-het alledaagse, wie

even een oogenblik van rust tot 'bezinking' heeft, wie

even "dan alle "gedachten aan eigen '"belang kan uitscha-

kelen' en alle -wensen voor eigen ik kan laten vallen, zo

moet men wc1
! even 'nuiverend het gebeuren van de

teaemvoordige tijd" -aanschouwen.

Meen niet, xiat we -üaarmede «dt -woelen e.i wentelen

in het~ plaatselijke lessen op het oog'-fcbben.

Zon-der te willen tonderschatten. welke plaatselijke

belangen ook daarbij betrokken "kannen -zijn, over-

heersend zal toch bijna altijd het groi-ps-, oJ nog ster-

' ker," het eigen belang zijn.

Dat — wie ontfermen het niet — is als bet directe,

het aangewezene, orp als eerste <getéld te worden.

Di-t is, met de enen, die heS leven stelt, ilict dage-

lijkse. .

Daaraan ontworsulcl te zijn, Slechts momniten zul-

"len kunnen bestaan.
En juist 'door het .dagelijkse -wordt' -bet zo -alledaags,

dat"het leidt tot een vervlakking, waarin het moment
-van'het zehVrjn pijnt en tot voorkomen ;«'jbracht wordt.

Totdat in de juiste spanning gestem'd toch met on-

-weerkcerbare en onweerstaanbare Mach:; het bewuste
-weten 'boven alles tut en van alles los-vyorstclend zich

-verheft.'boren'd en met snijdend -priemen zelfs door de

'dikke 1-aag -van onze zelfgenoegzaamheid tn zelfingeno-

menheid, waaronder - het grein Mens tot stikken;, toe

"bedolven is.

Onze eeuw is een eeuw van de letter.

Zo -vreemcl zo ver öi klein of groot kan-tt-en niet- iets

"bedenken, -o-i letters staan tot -^erktariug tot #.izc

UIT DE VOLKENBOND.
De Volkenbond hcett belangrijke stagen -achter dv

rug! In de jongste najaarszitting zijn belangrijke be-

sluiten gwsomen en beiapgrijke woor.vlutJ gesproken. \

Een belangrijk .besluit was dat Rusland toegelaten

werd als lid van de Bond. Moeten wij, Nederlanders
zich over die beslissing verheugen? Blijkbaar nïot, im-
mers onze Minister van Buitenlandse Zaken, Xtir, de
Graeff, stemde in opdracht .onzer Regering tegen de
toelating, zonder argumentering overigens.
Met Nederland, hébben alleen België en Porj.ugal

-a'ch tegen verklaard, terwijl /even landen zich vin
stemming onthielden.
"Daarentegen stemden 33 landen, waaronder de voor-

naamste aangesloten Europese Rijken vóór, zodat Rus-
land met vlag en wimpel zijn intrede kon doen.

Sensatie is uitgebleven. Geruchten gingen, dat Zwit-
serland zó sterk tegen de toelating van Rusland zou
zijn, dat dit land uit de Volkenbond zou treden, waar-
door de zetel van dit lichaam van Geisèvc naar Wee-
nen verplaatst zou worden.
De rede van Mr. Motta, de Zwitserse Bondspresi-

dent liet echter andere taal horen! Hij begon met ver-

schillende grieven, welke Zwitserland tegen de Sovjet-
Rcpubliek heeft, op te sommen, grieven van morele en
godsdienstige aard.
Maar — zo zcidc hij: Men kan de Volkenbond niet

beschouwen als een lichaam, waar uitsluitend de mo-
raal gecritiseerd wordt, eerder als een, dat tracht, in-

ternationale overeenstemming te brengen in de vredes-
gedachtc. Van deze opvatting uitgaande, achtte hij het
van eminent belang, dat Rusland, ,.hct grootste, en
meest bevolkte land van Europa, aan het vredeswerk
deel zou nemen.
En daarom zal Zwitserland, zo eindigde Motta zijn

zeer toegejuichte rede, het democratische standpunt
innemen, zich bij de meerderheid neer te leggen.
De Valera, President der Ierse Vrijstaat, vurige en

gelovige belijder der Roomse godsdienst, als hij is, ont-
hield zich van stemming, waarbij het van staatswege
gepropageerde Russische atheïsme wel de voornaam-
ste reden geweest zal zijn.

dienst Letters zijn de zinkstukken van de zici gewor-

°
etters letters, tot bladen, tot boeken, tot folianten,

tot «chelc speciale bibliotheken bijeengevoegd.

Dat de moesten van ons, als armzalige kleine «wer-

velingen in dat oerwoud van lettcriji

verdwalen, hope-

loos verdwalen, is niet geheel de schuld van de letter

Maar het feit verandert daardoor niet.

Wat gemakkelijker dan, om de leuze te aanvaarden.

Een leuze, bebouwd op theoretische beschouwing van

anderen. Ook al volgen door de slaafsheid, die door

het steeds weer alledaagse de zielemens ook dij ons

met de meest -sterke moedwüligheid te doden.

De wereld en levensomstandigheden, ze werken er

toe mee. dat het gevaar, van tegenover je zelf te ko-

men te staan, vermeden wordt
Het l-osworstclen is te moeilijk, of liever te lastig en

daarom liever -de opium van het alledaagse.

Daarom het succes van de kranten?

Een succes, dat bij de massa groter is, naarmate de

redactie 'een eventuele politieke tint weet te sieren met

sensatie tot massa-suggestie.

Maar toch tussen dat alles kan soms zelfs de opper-

vlakkige getroffen woïden.
Dan wordt de vergeteïheidsroes gebroken en als we

dan even inkeren tot ons zelf, dan kunnen we blikkend

op de afgrijselijke ellende die in de zo nabije toekomst

ons deel zal worden, "hoogstens huiverend stamelen: Js

dat het einde?
,

Hoort men wel anders — het is de letter — dan van

naastenliefde en menslievendheid?
Is niet overal de uiterste zorg voor gezondheid f —

Helaas ook in de letter.

Tracht men niet met duizende zorgen het kranke li-

chaam te helen en specialiseert men zich met op de

bestrijding "van het lichaam slopende microben?

Zo zou nog de rij groter gemaakt kunnen worden,

w-at -men doet voor het heil van het lichaam.

Dan moet plotseling wel treffen, wat daar van de

overznde-van de Oceaan, wat daar vanuit Washington
tot ons komt.
Hoe en wat er geknoeid wordt bij de levering van

oorlogsmateriaal.
Hocen wat de kanonnenkoningen en staalkcizers als

middelen bezigen, om aan hun machtsverlangen van
geldoezit'te voldoen.
Moet men niet huiveren, als men uit de gegevens,

daar publiek gekomen hoort, hoe wij, mensen, speeltuig

zijn in 'handen van enkelen?
Geen -middel is te laag, wanneer het gebruikt kan

werden, om tot het doel te geraken.

Geld, eer, vrouwen, geen macht die weerstaat.

Huiverend moet men wel in die ontzettende diepte

van verdorvenheid staren. Een verdorvenheid, die te

meer ons met ontzetting moet slaan, omdat de hoogste
in positie. >;ii, die bij het steunen op hun macht zich

durven beroepen op Goddelijke rechten, veil blijken te

zijn.

Kcopbaar, als het betaalmiddel slechts is: geld, eer,

vrouwen.
Huiveren moet men, als men daarbij zich even in

kan denken, 'hoe straks duizenden en duizenden zullen
vallen, hoe mïllioenen zullen worden weggevaagd uit

het lexen.

Als een vurig -\erdcdigcr van Knblands toelating ont-
popte zich de Franse Minister van Buitenlandse zaken,
de heer "Barthou.
Ontpoppen is hier eigenlijk het juiste woord niet.

Want het was van algemene bekendheid, dat Barthou
feitelijk de auctor mielicctuals" van het voorstel was.

Frankrijk heeft in de laatste tijd opmerkelijk veel
toenadering tot de Sovjet-Republiek gezocht. Als te-

genwicht tegen een Duits-Italiaanse penetatie?
Als waarschuwing tegen het steeds recalcitranter

-wordende Polen? Dit is „hoge" politiek, waarin wij
ons niet zullen verdiepen
"Zijn aanbevelingsrede -was wel hoogst tactisch! Hij

wilde niets onderdoen voor de alkccr van Motta en
Valera ten opzichte der Russische moraliteitsbegrip-
pen en godsdienst-vervolgingen. Hij voelde daar niet
de injnstc sympathie voor, zo betoogde de Franse
staatsman.

Echter — deze anti-pathiën mochten niet gelden bij

de overwegingen tot al- of niet toelating.

Rusland kan buiten de Volkenbond veel en veel ge-
vaarlijker 'zjjn dan er in, riep de heer Barthou uit. Als
lid van de Bond zullen de heren zich moeten onder-
werpen aan de reglementen en bepalingen.
Wij hebben dan een kostbare controle op hun doen

en laten, terwijl zij, buiten de Volkenbond staande, ge-
heel vrij zijn in hun doen en laten.

De voordelen van hun wél-toelaten wegens ruim-
schoots op tegen de nadelen van hun buitensluiting.
Enfin — de neuzen waren al lang geteld, en de stem-

ming was feitelijk pro-forma.
Zó deed dan de Russische delegatie, onder aanvoe-

ring van de Volks-commissaris van Buitenlandse Za-
ken, de heer Litwinof zijn interde in de Openbare zit-

ting der Assemblee.
De Russen werden met cen matig applausjc door de

stampvolle zaal begroet.
Het plechtig binnentreden werd een fiasco, want de

heren bleken de voor hun bestemde plaatsen reeds in-

genomen te hebben. Zo verwekte het grote moment
geen ernst, maar vrolijkheid!
Litwinof „vierde" zijn entree met cen lange rede, die

in rustige toon gesteld was. Zonder veel op de ge-

schiedenis der toelating in te gaan, wees de Rus op de
noodzakelijkheid der samenwerking tot behoud van

Mensenlevens, muloenen mensenlevens, die worden

weggevaagd als kaf voor de wind.

We zeggen niet zonder bedoeling: straks.

Wie de lijn kan volgen, zoals dit congres te Was-

hington heeft blootgelegd, die zal moeten toegeven, dat

hct"straks nog dichter bij dreigt dan het straks was.

Geen land, of het is het slachtoffer van hen, die hun

uitgebreide macht doen steunen op de fabricatie, van

wat de oorlog voorbereidt.

Geen mens, die zich zal kunnen of mogen verzetten

als zij over de gehele wereld hun slavcnlcgcr — dat

zijn wij, u en ik — in beweging brengen, omdat zij hun

tijd gekomen achten.
Van ons zelf weten wc, hoe gemakkelijk we siactit-

offcr kunnen worden van anderen, als angstgevoelens

ons bestormen. Vooral als die gevoelens overheerst

worden door het onbestemde.
Maar het congres te Washington heeft aangetoond,

hoc de natie, de gehele wcrcldmassa onder de gcyaars-

su<iocstie «cbracht kan worden door slechts enkelingen.

Stellen we die voorbereiding tot het algehele vermc-

tirtim'swerk te hoog in moeilijkheid?

Het kon gemakkelijk zo zijn, want de hoogstcn onder

hen. die zich de grootstcn noemen, ze waren toch gaar-

ne bereid voor: geld, eer, vrouwen.
Algehele vernietiging schreven we.

.Ta. dat wordt het.

Want helder en duidelijk heeft het uitecngeschcurdc

weefsel van leugen en bedrog het daaronder bedekte

aan het daglicht gebracht.
Genèvc heelt de gedachte gewekt: Wereldvrede.

Hoe pessimistisch men het ook beschouwde, toch

bleef er hoop. Hoop, gekoesterd door het begin, althans

het begin van cen begin.

Daar openbaart Washington, hoc allerwcge in koorts

achtige werkzaamheid gearbeid wordt om te komen
tot de grootste tegenstelling: de oorlog, liet meest ont-

zettende daarbij zijn de enorme transacties in wat
vliegtuig kan bouwen en in gifgas.

Straks
Een leuze.

Een leuze, waarvan zich meester maakt, die zich het

volledigst ingericht, dus de sterkste waant.
Dan de ronkende lueht\oge!s, hun verderf uitsproei-

end over de dorpen en steden, over velden en weiden,
over land en over zee.

Bij honderden, bij duizenden zullen de motoren de
doodzaiende luchtvogcls verder voeren.

Tientallen, honderdtallen, duizendtallen zullen neer-
storten en hun boodschap van de gitdood niet kunnen
verder brengen.
Maar slechts tientallen die slagen, slechts dat aantal

is voldoende.
En de grijsaard op zijn bank, de vrouw aan haar tob-

be, de jeugd ov> de schoolbank, de kleuter in de wieg,
oud en arm, jong en rijk, man, vrouw, kind, zelfs het
vee van het veld in kreunende doodspijn zal de roche-
lende worsteling van het leven, van al het leven, van
al het levende, eindigen in één grote stilte.

Zou het zo ver moeten komen en zou dan, in die
grote onmetelijke stilte pas de stem gehoord kunnen
worden ?

Arme, arme Wereld, die zo met Mensheid belast
wordt.
Arme, arme Mens, die deel is van zo'n mensheid.

vrede, en als voornaamste middel daartoe, de interna-
tionale ontwapening, waaraan Rusland, zoals dit eerder
door hem als toehoorder der ontwapcnings-conïcrentie
betoogd was, gaarne medewerking wilde \ erlenen.
Voorts betreurde hi|, dat er nog landen waren, die de

brede kijk misten van die staten, welke vóór de toela-
ting gestemd hadden, en dankte Barthou voor de uit-
werking zijner denkbeelden, de Sowjet-Republieken
binnen het Volkenbondskader te brengen.

In een der eerste bijeenkomsten had de Poolse Mi-
nister Beek zich vermeten, de knuppel in het hoender-
hok te werpen, door te verklaren, dat zijn land zich
niet langer wenste te houden aan de minderheidsver-
dragen! Dat was wat! Consternatie heerste allerwegen.
Het ontstellende nieuws werd langs de grote telegraat-
lijncn gekabeld, en overal vroeg men zich af, wat hicr-
\an het gevolg zou zijn. In feite betekende de verkla-
ring van Beek een aantasting van het verdrag van Ver-
sailles, en de verliezers van de wereldoorlog gnuifden
bij voorbaat.
Maar ook nu weer zou blijken, dat de pap nooit zo

heet gegeten wordt, als hij wordt opgediend.
Want toen ieder een 'beetje bekomen was van de

schrik, beklommen enige vertegenwoordigers der grote
staten het spreekgestoelte, en zetten mijnheer Beek
even onzacht op zijn plaats.
Namens de Engelse regering zei Sir John Simons, dat

er niet aan te denken viel. In dezeitde geest sprak
Barthou namens Frankrijk.
Scherp trok de Italiaan Aloisi van leer. Goed zei hij:

maar dan ook algehele herziening van het Vredesver-
drag van Versailles! Dan kan Italië met Uw voorstel
medegaan.
Toen zonk de moed in 's heers Bccks schoenen. Dat

nu had hij allerminst bedoeld! En zijn gehele rede, die-
in Polen zeer was toegejuicht (in Gcnève moest 'men
nu eindelijk eens gaan beseften, dat Polen ook een
grote mogendheid was) liep met een sisser af.

Beek trok zijn voorstel in, en de geweldige vuurpijl
was uiteindelijk ineengeschrompeld tot een armzalig
voctzoekertje.

Gelukkig, dat onze vertegenwoordigers dergelijk
vuurwerk niet afsteken!

(Nadruk verboden).
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20 procent korting op alle Artikelen, uitgezonderd enkele, waarvan de
— prijs, bij contract, is vastgesteld. —

RESTANTEN VOOR HALVEN PRIJS EN MINDER!
§^- DOET UW VOORDEEL! ~W

IVüinderwaardïge kwaliteiten zijn niet aanwezig. U vindt Extra aan-

biedingen in alle afdeelïngen, o.a. Dames-Handwerken, Wollen en

Katoenen Garens, Ondergoederen, Corsetten, Witte en Bonte Tafel-

kleedjes, Kousen, Sokken, Heeren Overhemden etc.

Ziet de Etalage* Ziet de Etalage*

TONEELVERENIGING PHOENIX, ZANDVOORT
Nu de badgasten grotendeels weg zijn, komt er weer

een zekere stilte over ons dorp. Een stilte, die sommige
inwoners aangenaam is, maar die ook voor vele in-

woners, vooral voor hen, die de eerste winter op Zand-
voort zullen gaan medemaken iets beklemmends kan
hebben. De vermakelijkheden worden gesloten en men
krijgt zo de indruk dat men voor afleiding en vermaak
naar Haarlem of Amsterdam zal moeten gaan.

Dit is door de bewoners, die hier reeds meerdere
winters medemaakten gevoeld en daarom zijn zij voor
de winter van een zeer gezellige vereniging, n.1. de
Toneelvereniging „Phoenix" lid geworden. Deze vereni-

ging zorgt \oor enige verstronng gedurende de gehele
winter. Een vijttal toneela\onden, die gewoonlijk door
een vierhonderd mensen bezocht worden, waarbij na
afloop der toneelvoorstelling nog ongeveer twee uur
gedanst wordt onder goede leiding in de gezellige zaal
van Monopolc aan het Stationsplein.
Deze avonden waarop de stemming zo gezellig in-

tiem kan zijn, brengen U en Uw grote kinderen een
afleiding, waardoor men ook buiten deze avonden nog
wel gezelligheid kan krijgen, aangezien men op zulke
avonden m connectie kan komen met diverse mensen
en zo men geen kennissen op Zandvoort heeft, daar
aangename relaties kan aanknopen.
Na het lezen van het bovenstaande zult U misschien

gaarne \crnemen, welke stukken „Phoenix" in de
eerste maanden zal brengen en wellicht wilt U ook een
uitvoering bijwonen. In het eerste geval kunt U zich
wenden tot een der bestuursleden, hieronder genoemd.
In 't tweede geval vraagt U een gratis introductie aan
onze secretaris voor de Octobcr-uitvoering.

H. L. D'hooge, Voorzitter, Koninginneweg 28.

J. C. Roukens Sr., Penn. v.Speykstraat 13.

J. van Raalte, v.Speykstraat 10, Secretaris.
J. C. Roukens Jr., Dr. Metzgerstr. 51, 2e Secr.
P. van den Broek, Haarlemmerstraat 5
C. F. Waalewijn, BI. Paulus Loot 49.

G. Wevers, Oranjestraat 13 rood.

Kosten lidmaatschap, zie advertentie in dit blad!!!

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

MEDEDEELING
Hiermede berichten wij U dat de
Groenten en Fruithandel Swalue-
straat 2 weer als van ouds zal

worden voortgezet door

J. H. terWOLBEEK
WIJ NOTEEREN:
Spercieboonen, 4 pond 25 et
Snijboonen, Ie soort, p.p 12 et
Postelein, per pond 6 et
Tomaten, 3 pond 10 et
Moesappelen, 5 pond 25 et
Stoofperen, 5 pond 25 et
Handperen, (extra fijn), 3 pond . . 25 et
Honingzoete Druiven, p.p 16 et
Prima Zandaardappelen, 10 K.G. . . 65 et

ALLE SOORTEN BUSGROENTEN.
Verder te veel om op te noemen, maar kom,
zie en overtuig U.
Wij bezorgen alles thuis zonder prijsver-
hooging.

SWALUESTRAAT 2 - TELEF. 449
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Alvorens tot aanschaffing van Haard of Kachel over

te gaan, noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan
onze naar de eischen des tijds ingerichte toonkamer.
Wij hebben voorradig alle bekende merken.

E» 1VL Jaarsma Haarden
Holland
Nestor Martin

tt

Tiger Haardkachel
E» M. Jaarsma

Haardkachel
Godinkachel

Vnlemmers vanaf ƒ 0.45

Kolenscheppen, vanaf J 0.10

Kachelpijpen, per meter vanaf . . ƒ 0.33

Ellebogen, per stuk

Haardstellen . .

.... ƒ 0.15

ƒ 1.45—1.75—3.50

enz.

9
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RAAUS-VERGADEIMNG
De Donderdagavond ten raadhuizo gehouden open-

bare vergadering van de Raad van onze gemeente stond
onder leiding en voorzitterschap van Wethouder Sle-

gers.

Het nieuwe Raadslid.
De heer J. van Sluisdam is in de raad de opvolger ge-

worden van de heer Padt.
Hij was nummer vier op do lijst van Gemeentebelang

maar nummer drie, mevr. Jacobs—Vorst heeft bedankt
omdat Haarlem haar woonplaats is geworden.

Bij de verkiezing op 17 Juni haalde de lijst van Ge-
meentebelang 521 stemmen.
Na de opening van de vergadering vormden de he-

ren Groen en Van Rijnberk met de heer Jellcma de
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
De heer Van Rijnberk bracht verslag uit namens de-

ze commissie en adviseerde tot toelaten.
In handen van de voorzitter werd daarna de eed

door de heer Van Sluisdam afgelegd.
De heer Slcgers vindt het een aangename taak, het

nieuwe raadslid te mogen gelukwensen. In andere af-

delingen had de heer Van Sluisdam reeds getoond, de
belangen van de gemeente te willen behartigen en was-

zijn kalm en zakelijk optreden bekend. Spreker hoopte
daarop ook in de raad te kunnen rekenen.
De heer Van Sluisdam hoopte, dat hij in deze ver-

wachtingen niet te leur zou stellen.

Hij neemt daarop de plaats in, vroeger door de heer
Padt bezet.

Notulen.
De notulen van een zestal voorafgaande vergaderin-

gen worden daarna onveranderd goedgekeurd.

Verlof Burgemeester.
Door Ged. Staten is medegedeeld, dat aan de Burge-

meester een maand verlof is verleend.
Het verlof is ingegaan 7 September.

Van de Zandvoortsche Schaakclub was een dankbe-
tuiging ingekomen voor het schenken van een zilveren
wedstrijdbeker als prijs bij het in Groot Badhuis ge-
houden Internationale Schaak-tournooi.

Goedkeuringen.
Nadat rekening gehouden is met de wensen, zoals

die door Ged. Staten 2ijn kenbaar gemaakt, is de mede-
deling ontvangen van de goedkeuring der volgende be-
grotingen: Wijziging begroting Zuiderbad dienst 1934,
idem Woningbedrijf, idem Gemeentebegroting 1934 en
tot 1 Juli 1935 de regeling van de schooldgeldheffing
bii het Voorbereidend Lager Onderwijs.
Worden zonder nadere besprekingen goedgekeurd.

Schoonheidscommissie.
Na kennisgeving van het desbetreffende reglement

heeft de heer Wieger Bruin, architect te Amsterdam,
bedankt voor zijn benoeming als lid van de S.C.

Hij wenst de gemeente niet te dienen, zonder daar-
voor vergoeding van zijn arbeid te krijgen.
De heer Dick Greiner, eveneens architect te Amster-

dam heeft zijn benoeming tot lid van de commissie
wel aanvaard.
De heer Elffers maakt de opmerking, dat in overleg

de bond van Architecten deze benoeming heeft plaats
gehad.

Hij had verwacht, dat het Bestuur zich eerst beter ge-
oriënteerd had, dan waren onnodige commentaren be-
spaard gebleven.
Als nieuw lid van de Schoonheids Commissie wordt

benoemd de heer H. W. van Kempen te Bloemendaal.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
De heer Heeres, van Lennepstraat 19, heeft bedankt

als lid van de Commissie voor Maatschappelijk Hulp-
betoon. Reden zijn: vertrek uit onze gemeente.
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Pacht Parkeerterrein.
En pachter van een der gemeentelijke parkeerterrei-

nen heeft verzocht, de betaling van het nog resteerende
deel van zijn pacht te verdelen over de seizoenjaren
1935 en 1936.

De slechte seizoenuitkomsten zijn aanleidende oor-
zaak tot dit verzoek
De heer Van der Werff stelt voor, de behandeling

tot een volgende vergadering uit te stellen. Er zullen
wel meer van deze verzoeken komen. Ze kunnen dan
tegelijk behandeld worden.
Zo wordt besloten.

Zeemeeuwen-terrein.
De heer Van der Moolen vraagt, of het niet mogelijk

is de Z.Y.V. De Zeemeeuwen van gemeentewege te
helpen bij het uitbreidingsplan van het voetbalterrein
o a. zoals bij Zandvoort geschiedt.
Wethouder Slegers deelt mede, dat het advies van

de Comm. van P.W. waarschijnlijk afwijzend zal zijn.

Met rijkssteun worden reeds drie werkobjecten uit-
gevoerd nl. belt, waterpartij en Zandvoort-terrein. Hij
acht het niet tactisch te veel te vragen.
Het onderwerp heeft zijn volle aandacht.
De heer Druijf acht het mogelijk als werkverruimïng

met latere terugbetaling.

Commissie.
Op voorstel \an de heer Elffers wordt de Commissie

der Bedrijven gesplitst in twee. Een voor Publieke
Werken en een voor de Bedrijven.
Hiermede wordt een vroegere toestand hersteld. De

verandering is gekomen bij de benoeming van de heer
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De heerlijkheden in onze étalage dringen
tot smullen.

Maar . .... deze week vragen wij
eens Uw extra aandacht voor ons
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Censc tot directeur van P.W. en Bedrijven.
De stemmenverhouding was zeven voor en zes tegen.

In de Finantiele Commissie hadden zitting de heren
Bolwidt, Elfiers, Koning, Van der Moolen en Van der
Werff.
De heren worden herkozen.

In de Commissie voor de Bedrijven de heren Druijf,

Elffers, Groen en Van Rijnberk.
In plaats van de heer Elffers wordt de heer Van

Sluisdam gekozen.
De andere heren worden herbenoemd in de commis-

sie voor Publieke Werken.
In de Commissie van de Bedrijven worden benoemd

de heren Paap, Koning, Elffers en Vader.

In die van Onderwijs de heren Bolwidt, Druijf, Padt
-en Van Rijnberk.

De heren worden herbenoemd.
In de vacature Padt de heer Vader.

In de Badcommissic de heren Elffers, Groen, Paap
en Van Rijnberk.
De heren worden herbenoemd.
In de vacature Padt bij derde stemming de heer Van

der Werff.

Georganiseerd Overleg.
In de Commissie voor G.O. was een vacature ont-

staan door het vertrek van den heer Padt.
In deze vacature wordt benoemd de heer Van Sluis-

'dam.
Ventvergunningen.

De vele klachten, door de Zandvoortse zakenmensen
geuit over de schade, hun nering aangedaan door de
venters, die ons baddorp bezoeken hebben geleid tot

'het samenstellen van een ventverordening.
Voorgesteld wordt het verlenen van een ventvergun-

'ning tegen een vergoeding van,/ 0.25 per dag.

Amsterdam vraagt f 0.60 per maand, Noordwijk I.—
•den Haag eische wel een ventvergunning, maar heft

geen leges. Bussum regelt het in de Algemeene Politie-

verordening en vraagt ook f 0.25.

De heer Elffers vindt het buitengewoon moeilijk, om
de vraag te beantwoorden, of hierdoor de inwoners
^wel bevoordeeld worden .

Ook vreest hij maatregelen bij deze uitsluiting voor
"Zandvoortse handel in omliggende gemeenten.
Wel is hij voor het uitoefenen van controle.

De heer Koning bepleit wel het instellen van de vent-
-vergunning.
Om het uitventen van resten te voorkomen, zou hij

het uitreiken van ventvergunningen tot elf uur 's mor-
gens willen beperken.
De heer Druijf meent, dat de kleine vergoeding geen

'beperking brengt dus het doel toch niet bereikt wordt.
Men moet ook aandacht schenken, dat de inwoners

in moeilijke tijden leven, toch profiteren van de „wilde
markt".
Dat volksartikelen goedkoop zijn is cen volksbelang,

dat niet vergeten mag worden.
Toen de overheid in vroegere jaren prijsregelcnd wilde
optreden werd juist geadviseerd dat niet te doen, om-
dat de concurrentiestrijd juist zo goed werkte.
De heer Paap wil dan de straten, die nu reeds ver-

boden zijn, als verboden handhaven.
De heer Van Rijnberk ziet er in een nadeel voor de

brede massa, die het nu toch al zo schraal heeft.

Hii ziet meer voordcel in het naleven van de ver-
bodsbepaling van venten, zoals die nu voor de winkel-
straten zijn.

Hij wijst ook op 't gevaar voor onze handel in gar-

nalen, vis, aardappelen, zoals dat bedrijf in andere ge-
meenten wordt uitgeoefend.
Wethouder Molenaar schat de handelswaarde op

ƒ 25 000 a f 30.000 per jaar.

Haarlem heeft reeds een ontwerp, waarbij venten aan
niet inwoners verboden zal worden.

Hij wenst overleg. Nergens wordt de winkelstand zo
"beschermd als hier en 't is meer de taak van de politie
dan van de raad om hier maatregelen te nemen
De heer Vader juicht het toe, dat cen einde gemaakt

wordt fi?n het wegmaaicn van verdiensten door hen,
die niet in de lasten van de gemeente biidragen
De heer Van der Werff sluit zich met h~t oog on cle

moeilijke toestanden van het heden, daarbij aan.
M.pt negen stemmen voor wordt besloten tot uitstel

van behandeling en overleg met Haarlem.
Wegenplan.

De Zandvoortse Hotel- en Terrein Maatschappij
heeft verzocht enige in het uitbreidingsplan op haar
grond geprojecteerde wegen te laten vervallen, waar-
door die grond als bouwterrein benut kon worden.
De heer Zwiers heeft in een uitgebreid dossier ge-

zocht, om te ontdekken, wat bij verschillende ovcreen-
Tcomsten is aangegaan en wat daarvan is uitgevoerd of
vergeten en verzuimd.

In een uitvoerig dossier voert hij gronden aan. om
het verzoek te weigeren en tot een nieuwe samenstel-
ling der voorwaarden over te gaan.

Hij hoopt daarmede na overleg tot een regeling te
Tcomen, die tot geen misverstanden meer aanleiding kan
geven.

In verband met een schrijven van de heer Wüst
wordt de behandeling aangehouden.
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Kachelpijpen vanaf 60
Elbogen vanaf * .

Schoonmaken van haarden,

JAN POOL - Van Ostadestraat 3
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Aan het verzoek van de heer Koning, om inzage van
de genoemde stukken, zal door P.W. voldaan worden
deelt de voorzitter mee.

Ziekteverzekering.
Daar de tijdelijke ambtenaren niet vallen onder het

werklieden reglement wordt wijziging voorgesteld,
waarbij de premiebetaling volgens de Ziektewet ook op
hen van toepassing zal zijn.

Wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Strandpacht.
De heer P. van Duivcnbodcn, Ilelmerstraat 3, heeft

aangevraagd een gedeelte strand te mogen overnemen,
thans in pacht bij den heer W. Koper.
De grootte bedraagt 40 strekkende meter en de pacht

wordt daardoor verlaagd van f 390 op /" 300.
Wordt met algemene stemmen goedgekeurd nadat

de Voorzitter op een desbetreffende vraag heeft mede-
gedeeld, dat de pachter verantwoordelijk blijft.

Parkeerterrein.
De E.P.U. heeft aangevraagd, om de vergoeding, die

de gemeente betaalt voor het gebruik van het parkeer-
terrein Burgemeester Engelbertstraat vast te stellen
op een jaarlijks bedrag van ƒ 587.50.
Deze vergoeding is gebaseerd op de exploitatie van

1932, waarin de gemeente ƒ 922,50 heeft ontvangen.
De heer Elffers wil zich in deze kwestie niet verder

binden dan gewenst is. Hij vindt, dat bij veranderingen
ook de voorwaarden veranderd kunnen worden. Bindt
men zich, zoals hier, dan kan dat niet.

Daar ook nog andere leden nadere inlichtingen wen-
sen, wordt behandeling uitgesteld.

Begroting Zuiderbad.
Gedeputeerde Staten hadden bezwaar gemaakt tegen

de begroting van het Zuiderbad.
Zij menen, dat het beroep op een meevaller in crisis-

tijd ten onrechte werd gedaan.
Wel zou er sprake kunnen zijn van een meevaller op

de dienst 1933, waardoor de begroting van 1935, die
vermoedelijk een nadelig saldo zal geven van rond
ƒ 100.000, wat verlicht zou kunnen worden.
Nadere cijfers geven als nadelig slot aan ƒ 82.432,05.
De winst van het Zuiderbad over bedoeld boekjaar

was, na afschrijving van ./ 6168,50 in totaal ƒ 10.366,06.
Aan de wensen van Ged. Staten is gevolg gegeven.
Wordt door de raad met algemene stemmen goedge-

keurd.

Gemeentewoningen.
Aangeraden wordt wijziging te brengen m de huur-

contracten van de Gcmeentelnke Arbeiders Woningen.
Dc/c wijziging m het Reglement voor verhuring en be-
woning van Arbeiders Woningen, in eigendom toebe-
horende aan de gemeente Zandvoort, geschiedt volgens
rechtskundig advies.
De voornaamste bepalingen zijn, dat in Juni, Juli en

Augustus aan badgasten mag worden onderverhuurd,
waarvoor de huurprijs gedurende die tijd met ƒ 2.

—

per weck wordt verhoogd.
Lasten van gas en water komen voor rekening van

de huurder.
Geen reclame zal op muur, kozijn of raam enz. mo-

gen worden aangebracht, zonder schriftelijke vergun-
ning van B. en W.
De heer Van der Moolen bepleit enige wijzigingen.
De heer Van Rijnberk heeft aandacht op de reclame.
De heer Elffers meent, dat de bepalingen wel wat

straffer gehandhaafd kunnen worden. De gemeente kan
niet handelen als particulier. Ongetwijfeld wordt de
gemeente in zeer vele gevallen de dupe.
Men moet ook het doel, waarvoor deze woningen ge-

bouwd zijn, met vergeten.
De heer Druijf wenst algehele herziening in verband

met algehele huurverlaging.
Wethouder Slegcrs wijst er op, dat dertig procent

van de werklozen niet Zandvoorters zijn. Hij vreest bij

korteren tijdduur cen toename van vestiging.
De voorstellen van de heer Van der Moolen kunnen

geen meerderheid krijgen.
Op voorstel van de heer Elffers wordt de beslissing

over de reclame tot cen volgende vergadering aange-
houden.

Winst Zuiderbad.
Volgens de wens van Gedeputeerde Staten zal de helft
van de winst, gemaakt over het vorige boekjaar, ge-
reserveerd worden voor eventuele uitgaven bij ernstige
schade door storm of zee aangericht.
Wordt zonder opmerking goedgekeurd.

Precario.
Waar volgens Ged. Staten geen overeenstemming is

tussen het besluit van de Precariohcfting van 7 April
1927 en het raadsbesluit van 3 Nov. 1933 wordt \ oorge-
stcld deze wijziging aan te brengen en de Verordening
opnieuw vast te stellen, zoals Ged Staten \er/oekt.
Aldus besloten

Toestel met aangebouwden Elec, Dyn. Luidspreker prijs i 98,-

Door de gemakkelijke beralmgs-condities (zon-

der eenige vooruitbetaling) en de zeer lage prij-

zen der toestellen, kan het voor niemand meer
een bezwaar zijn, zich een eigen toestel aan te

schaffen.

Daarom het aangewezen toestel voor CEN- \\"^->T^^^^.- "*
j

TRALE ABONNEE'S. daar het in korten tijd '^"^^fe^SjïJ^ -4
uw eigendom wordt. ,'

~~^ -~$^^£?L—-" 1

ct per M
25 ct

Kachels enz.

PhilipsM

Vraagt geheel vrijblijvend demonstraties. Zeer gemakkelijke bet. conditie's

Technisch Bureau BINDELS - Paradil

Official Philips Dealer
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4 DAGEN! 4 Opvoeringen van een groot Succespro-
gramma! 2 Hoofdnummers! 2 Groote filmschlagers!

Als eerste hoofdnummer vragen wij uwe belangstelling
voor:

Een zeldzaam mooi filmwerk met

Willy Forst en Magda Schneider
Regie GEZA VON BOLVARY.

ICH KENN' DICH NICHT UND LIEBE DICH is een

buitengewone sucecstilm, werd 2 achtereenvolgende
weken met enorm succes in theater Tusehinski te Am-
sterdam vertoond, in City Theater den Haag 3 weken,
ieder voorstelling uitverkocht!

Als tweede hoofdnummer de schitterende Paramount-
film:

C OLL
MARYmet BING, CROSBY, RICHARD ARLEN,

CARLISLE, JACK OAKIE.
Een lied, van lach, jeugd en humor, sport en spanning.
Een cocktail van onbezorgde levenslust en jolig stu-
dentenleven. Een heerlijke amuscmentsfilm. Verder
SCREEN SONG, PARAMOUNTNIEUWS e.a.

EEN PRACHTPROGRAMMA.

Geen toegang ontior de 14 jaar*

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag 2.30 Familie-Kinder-Matinee
met opvoering van de groote succesfilm

naar het bekende boekwerk. In de hoofdrol MARY
PICKFORD. — Verder Amusant BIJ-PROGRAMMA.

Entree 20-30-50 et* plus belasting

ATTENTIE !

!

ATTENTIE !

!

WOENSDAG 3 OCTOBER - aanv. 8 uur

ÜP^T* Populaire Voorstellingen
REPRISE VAN DE GROOTE
SCHLAGER

SUCCES-LACH-

F
met STAN LAUREL en OLIVER HARDY. De groot-
ste Lach-superfilm ooit vervaardigd.

Fradiavolo is de film welke 10 achtereenvolgende we-
ken in Amsterdam is vertoond.

Populaire Entreeprijzen 25-45 et. plus bel,

VOORZIET U VROEGTIJDIG VAN PLAATS-
KAARTEN.

Woensdagmiddag 230 Familie-Kinder-matinee
met opvoering van

Fr a D i

met STAN LAUREL en OLIVER HARDY.

Entree voor Kinderen TIEN CENT alles inb-

Verwacht eerdaags het Hollandsche Filmwerk

Belangrijke Meub
Makelaar HENK LEISING, Burg. Engelb.str.

houdt een VEILING op Donderdag 4 Oct.
ten overstaan van Deurwaarder C. H. ERBRINK des

morgens 10 uur. — O.a. Buffetten, Dressoirs, Ameuble-
menten, Bedden, Kleeden, Divans, Haarden, Kachels,

Fornuizen, diverse Keukengerei en wat verder ter tafel

wordt gebracht.

KIJKDAG: WOENSDAG 3 OCT. van 10—4 uur.

Inbrengen van goederen kan nog dagelijks geschieden.

Worden desverlangd gehaald.

N.B. Deze veiling bestaat uitsluitend uit Nette onder-

houden goederen.

Dus geen nieuwe goederen.

CHOCOLATERIE

W.VlWerf£_
Reclame-Aanbieding

Scalabonbons
half pond 20 Cl

Chocoladebeestjes

half pond 20 Ct

Heerlijke Versche
Speculaas

per pond £3 Cl

Prima Taai-Taai
per pond 20 Ct

Fijne Advocaat
per flesch "O Cl

Beschuit p« pak 5 ct

De Kapitale

Superbe Reep 5 ct

Beleefd aanbevelend

W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Te!. 129

'Telefoon 18

DE NIEUWE SPELLING.

Misschien zijn wc \erkccrd met het gebruik van
het woordje: nieuw.
Wc hebben tenminste deze weck met belangstelling

een betoog gevolgd, waarbij men trachtte aan te tonen,

dat het woordje nieuw in het geheel niet van toeassing

was.
Dat, wat thans als nieuw wordt gelanceerd, reeds

lang bestond. Zclts bij hoog besluit was vastgelegd.

Maar alleen door niet uitvoering niet in practischc toe-

passing was gebracht.
Oordelend op de autoriteit van de betoger willen wc

het gaarne geloven.
Met dat al, overal wordt thans de nieuwe spelling

het middelpunt van de publieke belangstelling.

De voorstanders van vereenvoudiging van onze taal,

geheel of gedeeltelijk bevredigd, weren zich in de zeker-

heid van de gehele of gedeeltelijke overwinning met
ijverige dapperheid.
Anderen is deze vereenvoudiging eenvoudig te een-

voudig. Zij zouden, nu er toch een verandering komt,
liever een radicale verandering zien. Dit wat nu ge-

schiedt is in hun ogen slechts een halve maatregel.
Daartussen staat de grote massa, die afwacht. Ge-

deeltelijk het nieuwe toepast, al gaat het schoorvoe-
tend, gedeeltelijk het oude handhaaft.
Voor dat laatste is een argument, dat een goed argu-

ment is.

Telkens blijkt weer. dat de vereenvoudiging voor
moeilijkheden plaatst. Moeilijkheden, waarvan de op-
lossing niet eensluidend is.

En officiële gegevens ontbreken tot nu toe, hoe de
beslissing hier gedacht wordt.
Dus wacht men officiële gegevens at.

Wij hebben ook even afgewacht.
Maar waar bleek, dat de vereenvoudiging steeds

meer en meer zich in het dagelijks gebruik gaat uitbrei-
den, menen we, tot het gebruiken te moeten overgaan.
De vele voordelen, die de nieuwe spelling geeft, heb-

ben ons de vcrschilgevallen, die dan toch weinige zullen
zijn en later wel tot een bevredigende oplossing ge-
bracht zullen worden, over het hoofd doen zien.
Deze wijziging in de woordletters van ons blad ge-

schiedt in volledige overeenstemming van zatter en
schrijver.

Het is dus niet, zoals we hoorden, dat cle redactie
gevoerd wordt in de oude schrijfwijze, maar de zetter
het om moet werken voor de opname van het blad in
de vereenvoudigde.
Wij noemen dit alleen .maar, om even te laten zien,

hoe verward de algemene toestand nog is.

Hoe in het algemeen de vereenvoudigde spelling nog
verwarrend zal werken.

Zelfs daar, waar dan goede samenwerking heerst.
Maar hier heeft de jeugd een goede kans.
Zij toch zullen zich gemakkelijk aan het nieuwe aan-

passen.
Zij zullen meer succes hebben en beter slagen bij de

vereenvoudigde dan wij, ouderen.
In hun nog frisse hoofden zit het oude woordbeeld

nog niet zo vast, dat het schrijven werktuiglijk is ge-
worden waar het niet boven het gewone gaat.

Wij zullen en door de gewoonte en tegen het nieu-
we woordbeeld tot lelijke fouten vervallen.
Toch willen ook wij het nieuwe toepassen.
Niet omdat het nieuw is, maar omdat het practisch

t?rote waarde heeft.
Latere verbeteringen zullen dan gemakkelijk ingevoegd

SAIBO VS JOCKÖ VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Terwijl de becd'Iaar met zijn schatten
Zich haastig uit de voeten maakt,
Komt de politie op de proppen
En een revolver-salvo kraakt!
Maar acht, ze mikken in hun vuur
Wat overhaast en niet secuur. .

Een grote wagen met benzine
Komt juist op "t ogenblik voorbij
En krijgt, door 't schieten van de dienders
Een niet zo malse averij,

Terwijl Oom Toon z'n beste hoed
Liet eveneens ontgelden moet.



Zandaar

doet uw voordeel
p K.g. 10 K.g. 70 K.g.

ZEEUWSCHE BONTEN 8 72V» ƒ 4.50

ZEEUWSCHE BLAUWEN ... 8 72V2 „ 4.40

BONTE DRIELINGEN 6 55 „3.50

BLAUWE DRIELING 6 55 „ 3.50

DE ECHTE DUIN 8 75 „ 4.90

ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS 7 65 „ 4.20

FRIESCHE BÓRGERS 8 75 „ 4.40

BEVELANDERS 7 60 „ 3.50

DUINDR1ELINGEN 6 57V2 „ 3.60

DUINBONKEN (geen hol) 6 52 1/. „ 3.20

p. K.G. p. 10 K.G. p. 70 K.G.

. .6 Gt 55 Gt f3.75
VERZENDEN DOOR GEHEEL NEDERLAND.

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

AAKDAPPBLHANDBL
I

Kerkplein 8b Telefoon 74 Zandvoort

kunnen worden.
Wij schreven het reeds, we weten het zeker, we zul-

len fouten maken tegen het nieuwe.
Maar ons pogen zal ernstig zijn.

Voor de jeugd, met zin voor speuren, een mooie kans
om zich door onze fouten spoediger vertrouwd te ma-
ken met de nieuwe spelling.

We hopen met deze invoering aan cen algemeen ver-

langen te voldoen.

PER VLIEGTUIG NAAR DE PARIJSCHE AUTO-
MOBTELTENTOONSTELLING.

De grote Automobieltcntoonstelling te Parijs wordt
dit iaar van 4—14 October gehouden. Aan leden van:
de Kon. Ned. Automobiel Club (K.N.A.C.), de Algem.
Ned. Wielrijders Bond (A.N.W.B.), de Kon. Ned. Mo-
torwielrijders Vereniging (K.N.M.V.), de Ned. Vereni-
ging „De Rijwiel- en Automobiel Industrie (RlA.I.)" en
de bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, staan
de K.L.M, en de Air Francc tijdelijk cen reductie van
10 procent op de normale tarieven toe.

De geldigheid van deze gereduceerde biljetten is voor
de heenreis van 1—14 Oct. en voor de terugreis van
4—21 Oct. 1934.

GEVAARLIJKE BOCHT BIJ DE KOOIJ (N.H.)
Ofschoon deze bocht wordt aangeduid door een rood-
wit geschilderd hek, is de toestand ter plaatse niet van
gevaar ontbloot, omdat de zichtbaarheid van het hek
zeer lijdt door een rij huizen aan de Westzijde van het
Noord-Hollands Kanaal, tegen welke achtergrond het
hek niet zo duidelijk uitkomt als wenselijk is.

De afdeeling Wegen en Verkeer van de B.B.N, heeft
nu op haar verzoek aan de Rijkswaterstaatsdienst om
verbetering v. de situatie bericht ontvangen, dat 't hek
in helle kleuren zal worden overgeschilderd, terwijl bo-
vendien enige reflectoren zullen worden aangebracht.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN": Wilhelmus Jozef, zoon van W. Duiven-

voorden en Th. O Borger.
OVERLEDEN: A. van der Werf f, oud 41 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN:

J. M. C. E. Ie Rutte van Barquct (Fr.) Brederodestr. 95.

P. F. A. Diedcriks van Amsterdam Haarlemmerstr. 36.

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN.'"
Uitslagen van Zondag 23 September:

Zeemeeuwen I—D.W-V. I. 2—5.

Kinhcim II—Zeemeeuwen II, 1—3.

Rippcrda II—Zeemeeuwen III, 2— 1.

Zeemeeuwen V—VI. Vogels I, 2—4.

Zeemeeuwen V—Schoten III, 2—9.

Hillegom jun.—Zeemeeuwen jun. 1— 12.

Voor a.s. Zondag 30 Scpt. zijn vastgesteld:
W.M.S. I (Amsterdam)—Zeemeeuwen I, 2 uur.
Zeemeeuwen II—Stormvogels III, 10 uur.
Zeemeeuwen III—E.T.O. I, 2 uur.
Zeemeeuwen V—D.I.O. III, 12 uur.
D.C.O. I—Zeemeeuwen IV, 2 uur.
H.F.C, b jun.—Zeemeeuwen b jun., 12 uur.
De adsp. wedstrijden vangen aan op Zaterdag 6 Oct.
Als lid werd aangenomen Kr. Kerkman en als dona-

teur de heer D. Schaap, Zeestraat 13.

De leden wordt medegedeeld, dat voor sportartikelen
men ook in Zandvoort terecht kan namelijk bij onze
donateur, de heer H. C. van Nicuwenhuizen, Pakveld-
straat 4.

Clubavond, Maandag 1 Oct. aan het bekende adres.
Zoals misschien reeds bekend, zijn op onze Maandag-
en Clubavonden de consumptieprijzen verlaagd.

Bestuursvergadering op Maandag 1 Oct. des avonds
8 uur aan het bekende adres.
Gevonden in een kleedkamer een oranje shirt. Hier-

voor wende men zich tot de heer J. Haldcrman.

HaardKachels - Haarden - Kachels
IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht - Tel. 498

DE IN DE MAAND!!
Ouders denkt er om
uw kinderen levertraan
te geven. Het maakt
ze fit voor de komende
winter.

Ook LEVERTRAAN-
BONBONS verkrijgbaar

_ L> BLAAUBOER
Medicinale gediplom. drogist
i.CVCrÏTcfölf Haltestraat 46 - Tel. 192

I

DAMESF
Wenscht U een moderne wollen of zijden

WINTERJAPON
komt U dan eens kijken in het

Daar vindt U 't nieuwste voor billijke prijzen

ook in groote maten

IN JUMPERS
voor DAMES en KINDEREN uitgebreide
keuze.

Kerkstraat 32 Naast Albert Heijn

ƒ 40—
„ 27.50

„ 25.—

Ondergeteekende bericht hiermede aan zijn geachte
clienteele de ontvangt van de nieuwe modellen en sta-

len tegen zeer matige prijzen.

COSTUUM NAAR MAAT
WINTERJASSEN NAAR MAAT . . .

MANTELS NAAR MAAT
VRAAGT U EENS STALEN?

Ze worden u gaarne toegezonden.

Laat nu Uw Bontmantels en Winterkleeding in orde
maken.

DAMES- EN HEEREN KLEERMAKER
BONTWERKER

A. F. ZORN
KERKPLEIN 8 — TELEFOON 306
Tevens Reparatie- en Oppersinrichting — Chemisch
reinigen van alle kleedingstukken met de nieuwste ma-
chine. Coupe gegarandeerd.

I

kachelzeilen

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

Schoorsteenvegen
IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht - Tel. 498

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Uitslagen gespeelde wedstrijden:

R.V.C. (Den Haag)—Z.V.V. I, 2—1.
Z.V.V. 2—Damiatcn. 2—1.
Z.V.V. 3—D.W.O. 3, 5—0. Gestaakt wegens ongeval.
Z.V.V. 4—Spaarndam 2, 1—4.
Voor Zondag a.s. zijn vastgesteld:

Z.V.V. 1—L.F.C. (Leiden), 2 uur.
Zandvoort jun. A—Haarlem B, 10 uur.
VI. Vogels—Z.V.V. 2, 10 uur. Vertrek Tramplein 9 uur

op de fiets.

T.H.B. 4—Z.V.V. 3. 10 uur. Vertrek 9 uur Tramplein
op de fiets.

Vijfhuizen 2—Z.V.V. 4. Vertrektijd wordt opgegeven.
Rippcrda 3—Z.V.V. 5, 10 uur. Vertrek Trampïcin 8.45

uur op de fiets.

Indeling K.N.V.B. Junioren (spelers van 17 tot 20
jaar). Ajax, BI. Wit, Zecburgia, A.F.C., R.C.H., Me-
teoor, T.O.G., Zandvoort.
Als nieuwe leden gaven zich op adsp. Gcrrit Paap.

en 8 wedstrijd-abonné's (10 cent per week).
De heer v.d. Werff een bekende bij ons, terreinwer-

kers, is na cen kortstondige ziekte overleden, wij zullen
hem blijven gedenken als een stille werker onzer ver-
eniging. Hij ruste in vrede.

INSTITUUT VOOR ARB. ONTWIKKELING.
Het Instituut voor Arbeidcrsontwikkeling kan zich

gesterkt voelen in haar pogen door de grote belangstel-
ling, die Donderdagavond is gebleken.
Toen toch was cen avond in het gebouw van de oude

Bewaarschool belegd, waarbij doel en streven nog eens
duidelijk werden uiteengezet.
Twee ijverige propagandisten heeft het Instituut in

de heren Van Bever en Mieras en aan hen kan die taak
zeker ten volle worden toevertrouwd.
Gezegd mag worden, dat met de beste verwachtin-

gen deze winter wordt begonnen.
Voor de verschillende cursussen gaven zich een groot

aantal belangstellenden op. Hieronder jongeren, maar
ook ouderen. Dit is voor de waardering en de arbeid
een teken met grote beloften.
Waar de cursussen Woensdag 3 October aanvangen,

moeten verzuimde opgaven ten spoedigste geschieden.

KINDERKOOR „ZANGLUST".
Aanmelding nieuwe leden voor het concert kan nog

geschieden 5 en 12 Oct. en tevens aanmelden van meis-
jes van 15 tot 18 jaar voor het op te richten meisjes-
koor van kwart voor zes tot half zeven. De contributie
bedraagt 20 cent.

WEG LANGS DE NAUERNASE VAART.
De Afdeling Wegen en Verkeer van de B.B.N, bericht
dat blijkens bekendmaking van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

a. de algehele geslotenverklaring voor alle motorrij-
tuigen op meer dan twee wielen van de weg langs de
Naucrnase Vaart tussen de Noorder IJdijk en de Pro-
vinciale weg Haarlem—Purmerend in de gemeente As-
sendelft is opgeheven.

b. de weg langs de Nauernase Vaart onder de ge-
meente Assendelft tussen de provinciale weg Buiten-
huizen—Zaandijk en de boerderij van K. Crok gesloten
verklaard is voor het berijden in Zuidelijke rïctftïng
met alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen.

VEILING.
Maandag 1 Oct. a.s. zal door Makelaar L. Citroen,

ten overstaan van Deurwaarder J. v. Wijngaarden een
luxueuzen inboedel Veiling worden gehouden in de villa
Koninginneweg 31.

FILMAVOND DIERENHULP.
Dierenhulp opent het winterseizoen met een van haar

bekende — beroemde zou haast 'n beter woord zijn —
filmavonden.
Het mooie van deze avonden is, dat ze buiten be-

zwaar van de kas georganiseerd worden
Nu kan dat bij deze avonden wel heel gemakkelijk,

wan de filmavonden van DLiercnhulp hebben zoo'*
goeden naam, dat telkens weer op zoo'n avond de zaal
uitverkocht is.

Toch kunnen wc begrijpen, dat prijs gesteld wordt
op dat extra: buiten bezwaar van de kas van Dieren-
hulp.
Want we lezen daaruit, hoe mevr. Reijnders haar

ideaal, haar arbeid voor het lijdende dier, zuiver houdt
van wat toegevoegd wordt aan het programma van Die-
renhulp.
De eerste filmdag van Dierenhulp wordt Woensdag

10 October a.s. in de Hollandia Bioscoop aan het Sta-
tionsplein «egeven.

's Middag om half drie wordt er een voorstelling
voor de kinderen gegeven met een reeks speciale die-
renfilms, waaronder een hoofdnummer in zes acten.

's Avonds is er een uitgebreid programma voor de
grooteren. Een programma met twee hoofdnummers.
Het eerste is: Emma, met Marie Dresslcr in de hoofd-
rol.

Het tweede is vooral een boeiend en spannend film-
lint: Vliegende Schaduwen.
Het is het werkstuk van den bekenden vlieger Urdet

een Afrikafilm vol prachtige opnamen en sensatie door
de heeldenreeks van wilde dieren.
Waar andere avonden zoo velen teleurgesteld moes-

ten terugkeeren, omdat geen enkele plaats in de groote
Hollandiazaal onbezet was, behoeven we plaatsbespre-
king zeker niet verder aan te bevelen.
Voor leden alleen zijn gereserveerde plaatsen voor-

uit te bespreken bij mevr. Reijnders, Zandvoortsche-
laan 207 en in Bloemenmagezijn Cassee, Haltestraat.
Verder Woensdag 3 October a.s. van twee tot vier

uur in Zomerlust.

WEET WEL DAT UW ADRES VOOR
NIEUWE MEUBELEN
waar U ruime sorteering vindt is

„DE WiTTE ZWAAN"
BRUGSTRAAT 1-17-19 - TELEF. 464



Dankbetuiging

Bij deze betuigen wij onzen
hartelijkcn dank aan allen

voor de vele bewijzen van
deelneming ondervonden
bij het overlijden van onze
lieve Zoon en Broeder.

ANDRIES FLIPSE.

M. FLIPSE-v.d. PLAS.
en kinderen.

Zandvoort, 28 Scpt. 1934.

TE HUUR:

GROOTE ZIT-SLAAPKAMER
op het Zuiden, 1 of 2 pers.

Prijs ƒ 12.— per maand.
Nette stand, met of zonder
Pension. Zandv.laan bij de
Tol. Br. ond. no. 1502 bur.
Zandvoortse Courant, Ger-
ténbachs Drukkerij.

5 Terrasschotten
met Glas, als nieuw, voor
billijke prijs.

„DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

ZANDVOORT.
TE HUUR vanaf heden tot

30 April

VRIJ GEM.
op beste gedeelte v.d. Zee-
straat, bev. 3 slaapkamers,
stroomend water, Zitk.
en vrije keuken, voor- en
achter-balkon. Pr. ƒ 20 per
maand. Te bevragen bij S.

Bronkhorst, Zeestraat 47.

TE HUUR GEVRAAGD-,
-voor 1 pers.,gem. of ongein.

Zomer h uis j e
voor de wintermaanden.
Br. met prijsopgaaf ond.
no. 1503 bur. Zandvoortse
Cour., Gertenbachs Druk-
"kerij.

BOVENHUIS

Belangrijke Publieke Verkooping

te Zandvoort wegens vertrek

L. CITROEN, Beëedigd Makelaar en Taxateur zal ver-

koopen te Zandvoort op MAANDAG 1 OCT. 1934,

des voormiddags 10 uur, ten overstaan van den heer
Deurwaarder J. van Wijngaarden, in de Villa KONIN-
GINNEWEG 31, de algeheele,

LUXUEUZEN COMPLETEN INBOEDEL
waaronder kristal, slaapkamer- en huiskamer-ameu-
blementen, linoleums, gordijnen, enz. enz.

Als ook een schitterende PIANOLA met rollen en een
auto merk Peerless.

De Villa is tevens te huur of te koop..

KIJKDAGEN : ZATERDAG 29 en ZONDAG
SEPTEMBER 1934 van 1 tot 5 uur.

30

KACHELS
GAS- EN KOLEN-
FORNUIZEN,

GASCOMFOREN.
Ruime sorteering.
„DE WITTE 'ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

NET MEÏSJË
18 jaar v.g.g.v zoekt be-
trekking voor de huishou-
ding, ook genegen in winkel
behulpzaam te zijn.

Heemskerkstraat 5huis.

TE KOOP:

Een Gashaardje
z.g.a.n. merk Promcthcus,
van 40 gld. voor 10 gld.

Een kl. EL. MOTOR met
voetrem voor trap naaima-
chine. Z.g.a.n. Pfaff van 60
voor 20 gld.

Een één- en twee persoons
WASCHTAFEL m. stellen
tezamen voor 5 gld.
Dr. Smitstraat 8.

DAGMEISJE
Gevraagd in klein gezin
(2 pers.) van 9— 1 uur en
één maal Zondags per mnd
Loon ƒ 4.— . Te vervoegen
Villa „de Zoom", Zandv.
laan 379, Zandvoort-Bentv.

BERGING
VOOR INBOEDELS.

Vraagt inlichtingen.

„DE' WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

TE HUUR:

Benedenhuis
MET ZOMERHUIS, Jan
Steenstraat 16, bev. 3 ka-
mers met keuken en kelder
Huurprijs ƒ 7.— per week.
Te bevr. Kleine Krocht 7.

Gebruikte Haard
TE KOOP
Te bevragen Gr. Krocht 12

WEGENS VERTREK
zeer billijk te koop
een 2-persoons Eiken Ledi-
kant, een 2-pers. Auping-
matras; een Philips Plaat-
stroom apparaat met lamp;
een Philips Gelijkrichter
m. lampen. Adres: Haar-
lemmerstraat 4a.

TE HUUR:

WINKELTJE
m. gr. kamer en keukentje,
v.a. 1 Oct. t.m. Maart a
ƒ 10.— per maand. Bevr.
mevr. Dorreboom, Zee-
straat la boven.

MEVROUW heeft u onze KALFS-
GEHAKT a 14 et. per ons al eens
geprobeerd???? Buitengewoon van

kwaliteit en smaak.
Kalfs Boterhamworst, per ons 10 et

Onze bekende Schouderham, per ons . . 15 et

Gekookte Rookworst, per ons 10 et

Leverworst, per ons ........ 8 et

Bloedworst, per ons 8 et

Rauwe Gcldcrsche worst, 1c kwal. p.p. . .49 et

SPECIALE AANBIEDING
Blikjes Cornet bief, zoolang de voorraad strekt

per blikje 29 et.

Chalet kaasjes, per doosje . .... 32Va et

Snijkocken, wegende ongeveer 1 Kilo . . 25 et

, J. Knotter - Haltestraat 36

msmmma>mwmtGm

Vandaag begint de Winterverkoop

Groote voorraad Kinderjekkers
Ratiné Winterjassen f 12.50
Costuums f 11.00
Dekens '90/230 zuiver wol .... f 7.50

Het bekende gesloten huis
ZEESTRAAT 39 ZEESTRAAT 39

GEVRAAGD:

TE HUUR:

BOVENHUIS
Koningstraat 37. Te bevr.
Haarlemmerstr. 36 achter.

Juffrouw, door omstandig-
heden gedwongen vraagt[
beleefd.

Stop-BüNaaiwerk
aan huis. Br. ond. no. 1504
bur. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij.

TE KOOP:
één Studie-piano tegen elk
aannemelijk bod.
een klein, jongens

Rijwiel ƒ 6.

—

een jongensrijwiel ƒ 10.

—

een zoo goed als nieuw
lieerenrijwiel m. electrische
lamp, nog m. garantie 13.50

KOOPJES!!!

Parallelweg 17

TE KOOP
BOUVIER

oud 2 jaar, goed onder apèl
L. Koning, Koningstraat 81

TE HUUR:

Ongem» VILLA
Huurprijs ƒ 675,— per jaar.

7 k., badk. keuk., keld. 2

~W.C.'s, garage, duink. en
uitz. zee. Aanv. 15 Oct. of
later. Br. ond. no. 1501 bur.
Zandvoortse Court, Ger-
tenbachs Drukkerij.

NET MEISJE
voor in de huishouding.
Jan Visser, v. Ostadestr. 5a

TE HUUR:

Ongein. Huis
bev. woonk. keuken en 3
slaapk. Te bevr. Koning-
straat 5.

TE HUUR:

ONG, HUISJE
gelegen Rozennobelstraat 8
/' 6.— p.w. Te bevr. A. J.

Hollenbcrg, Haarl.str. 47.

DRUKKERIJ
G ER TE JM B AC H

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

_JP

Wie komt
Groote Krocht 5

Zandvoort
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WW HOE KAN DIT?
Pracht Spercieboonen, per pond .... 5 et

Bloemkool, hagelwit, per stuk 14 et

Spinazie, 3 pond voor 25 et

Andijvie, per pond 4 et
Postelein, 3 pond voor 10 et
Goudreinetten voor moes, 5 pond ... 25 et

Stoofperen, 5 pond voor 25 et

Zoete Stoofappelen, 4 pond voor .... 25 et

Pracht Tomaten, 3 pond voor 10 et

EN HOE KAN DAT?
De fijnste Hollandsche Druiven, p.p. . . 14 et

Fijne Handappelen, 3 pond voor .... 25 et

Maagdeperen, 3 pond voor 25 et

AARDAPPELEN:
Zeeuwsche Blauwe , per kilo 8 et, 10 K.G. 75 et

Bontjes, . . per K.G. 8 et, per 10 K.G. 75 et

LJ.VANNORDE - Zeestraat 10a

Model-Fijnstrijkinrichting „DELELIE"
HALTESTBAAT 58

PrijsverlagingSpecialiteit in het opmaken
van Fijne Dames= en Heeren-

goederen.

Appreteeren van Gordijnen

UITSLUITEND HANDWERK dus geen slijtage aan Uw goed

Boorden
Overhemden
Jassen . .

, 7—8 et
, . 25 et
30—40 et

Haarden Schoonmaken en plaatsen

IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht - Tel. 498

CURSUSSEN,
ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken

voor Haarlem en Omstreken,
Programma 1934-1935.

Cursus Handel en Recht. Leider: Mr. F. J. Gerritsen.

Te behandelen stof: onderwerpen, welke voor de prac-

tische handelsman van belang zijn, als faillissement en
surseance, vennootschappen, overeenkomsten, beslag,

wissels, koop en huur. Lesuren: Vrijdagavond van 20

—

21 uur.
Cursus Warenkennis voor Kruideniers. Leider: A. II.

Hoefnagel. Te behandelen stof: de beginselen der wa-
renkennis. Lesuren A: Woensdagavond van 20.30 tot

21.30 uur, cursus B: Dinsdagavond van 20.30—21.30 uur.

Cursus Boekhouden. Leider: G Schcllekens. Te be-

handelen stof: de beginselen van het boekhouden en
het boekhouden in de praktijk. Lesuren: Woensdag-
avond van 21.30—22.30 uur.

Voorwaarden voor de deelneming. Voor deelneming
aan de cursussen geve men zich op bij het secretariaat

duT Kamer, Nassauplein fi, I Iaarlem (tel. 15254). De
cursussen vangen zo mogelijk aan in de derde week van
October, terwijl zij omstreeks April-Mci beëindigd
worden. Voor de cursus Boekhouden worden alleen

personen boven de 14 jaar toegelaten.

De cursussen worden slechts dan gehouden, indien

zich vóór 15 October a.s. een voldoende aantal deel-

nemers heeft opgegeven.
Het cursusgeld bedraagt ƒ 10.— per deelnemer en

per cursus, welk bedrag vooruit moet worden betaald.

Indien daartoe de wens te kennen wordt gegeven, kan
het verschuldigde echter ook in termijnen worden vol-

daan.

J. C. G. O. B.

De Jon fel. Christen Geheel Onthouders Bond houdt
op Zaterdag 29 September een openbare vergadering
in cle oude Bewaarschool aan de Duinweg.
Een oud-.T.C. G.O.B. -er, Johan Dekker uit Den Haag

spreekt over het onderwerp: „Heeft geheelonthouding
vermeerdering van werkloosheid tengevolge?
Verder zang, declamatie enz.!

Jongeren van 14—24 jaar en oudere belangstellenden

zijn van harte welkom. Aanvang 8 uur. Toegang vrij.

ALS DE WINTER KOMT.
In bijna alle zaken is men druk bezig zich voor te be-

reiden op de komende winter. De zomer-etalagcs moe-
ten verdwijnen en daarvoor artikelen in de plaats ko-

men, die meer aan komende tijden doen denken.
Alzo moet er ruimte gemaakt worden en gaan wc

over tot reclame maken voor de op te ruimen artikelen.

De Katocnbaal, Haltcstraat 52 vraagt in dit nummer
uw aandacht voor haar te houden najaarsopruiming.

Leest u de advertentie eens door en we twijfelen niet

of u zal wel een koopje gebruiken kunnen.

MONOPOLE MENU.
Onze Monopole mededelingen in de Zandvoortse

Badcourant komen deze week tussen twee gangen in.

Vooraf ging de gezellige dansavond van de Zand-

voortse Hockey- en Cricket Club, verleden week voor-

gediend.
't Smaakt naar meer. Want het was een echt gezellige

avond en als de belangstelling van de jongelui, nu voor

het clansvlak getoond een voorbeeld mag zijn voor de

belangstelling van het groene wcdstrijdvcld, dan zaï

Zandvoort in deze sportvereniging spoedig mee gaan

tellen.

Dat Monopole zich uitstekend leent voor het organi-

seren van deze avonden, werd ook op deze feestelijke

avond bewezen. Monopole is nu eenmaal Monopole,

waarmee we willen zeggen, dat de entourage steeds

gereed is de gezellige stemming te dienen. Voor de ge-

zelligheid heeft het bestuur gedaan, wat gedaan kon

worden.
Het succes van deze avond houdt een erkenning

voor hun arbeid in.
, ,

•

De heer Timm wist als conferencier een goede lei-

ding aan het geheel te geven. Mary Timm versterkte

de goed stemming met haar cabarctnummers.
Een" dankbaar applaus was hulde aan Timm en Timme,
het bestuur van de club en aan het orkest.

Een hoofdschotel bü wat voorafging was zeker Pen-

sion Zonneschijn met het gezelschap van mevr. De
Boer-Van Rijk.

Pension Zonneschijn is een blijspel in drie bedrijven

en heeft Cor Hermus als auteur. De vertolking was uit-

stekend. En brengen wc natuurlijk in de eerste plaats

hulde aan het talent van mevr. De Boer-Van Rijk, bij

deze toneelavond in Monopole stonden zij, die haar be-

geleiden direct naast haar.
De goed bezette zaal vormde een dankbaar publiek,

dat zich uitte in een spontane huldiging aan het slot.

Hedenavond — Zaterdag — is de heer Stol heerser in

de zaalruimtc van Monopole en voert hij de directie op
het dansvlak.
Hedenavond wordt in Monopole een Openingsavond

gegeven van het Dans-Instituut Stol.

Dat het grote dansvalk van Monopole soms nog te

klein is heeft maar een oorzaak en die oorzaak is de
heer Stol.

Hij toch leidt al jaren de danslustigen op het gladde
vlak. Een goede leiding, dat blijkt uit de waardering.
Maar ook dansen zijn aan mode onderworpen.
Wat beter dan zo'n openingsavond om oud en nieuw

in de dans show. zoals de heer Stol die ons brengen zal,

te taxeren. We twijfelen er niet aan, of de naam Stol

betekent een volle zaal met gezelligheid.
Zaterdag 6 October geeft de Joodse Vereniging We-

somagto Begagego een slot avond om de feestdagen te

beëindigen.
Phoenix opent Zaterdag 13 Oct. het seizoen met: Hans
Hopper maakt carière. een stuk van Fabricius.
Wat de heer Kiefcr nog in reserve heeft om onze op-

gave aan te vullen, mogen wc nu nog niet verklappen,
maar die Monopole mededeling kan met spanning te-
gemoet gezien worden.

(Adv.)

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ
EL G. VAN RIESSEN

Jan Snijerplein 11 Telefoon 554

Het spreekwoord luidt:

Goede waar behoeft geen krans.

Wij vestigen de aandacht van die onze zaak nog
niet bezochten op ons adres.



GROOTE AFSLAG!! S
Let op onze prijzen!

p. k.fi. 10 k.g. 25 k.g. p. H.L.

Zeeuwsche bonte
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Orgaan der Gemeente Zand voort — OFFICIEELS BAOCOÜIUNT met üadgaslenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". 2 ij

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave (xertenbaehs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

WAARHEEN GAAN WE?
Hoewel aan alle zijden de moeilijkheden rijzen, wordt

toch het leven van alle dag rustig en gemakkelijk ge-
leefd.

Waar men komt of waar men ziet, overal gaat het
leven de gewone slcurgang, waaraan zo ogenschijnlijk
weinig veranderd is.

Het is nog als vroeger, dat allerlei kleine dingen tot
gewichtige gebeurtenissen in het dagelijkse leven ge-
maakt worden. Nog als vroeger gaat men door met
elkaar te bewieroken ot te benijden. Nog als vroeger
gaat men door met elkaar op te hemelen of elkaar te

belasteren met te beliegen in waarheidsfrases.
En nog als vroeger heelt dat nog altijd de grote be-

langstelling van de brede massa.
Nog als vroeger is dat het, wat voldoende schijnt tot

bevrediging van de verlangens van de menselijke geest.

Nog als vroeger draait men in het cirkeltje rond en
blijft men daarin ronddraaien, omdat onze zelfgenoeg-
zaamheid zich daarin het beste thuisgcvoclt. Omdat
de levensvervlakking geen andere uitbreiding toelaat
dan de cirkelvorm. Want het ikzelf is immers het mid-
delpunt van wat in het telkens weerom keren van het
leven van alle dag tot het voornaamste is gemaakt?
Aan alle zijden rijzen de moeilijkheden, maar overal

gaat het leven de gewone gang, de sleurgang, waaraan
zo weinig veranderd is het eerst ik, dan nog eens ik
en tot slot: ik.

Zandvoort is geen gemakkelijke plaats en zal zich

daarin weinig onderscheiden van andere samenlevin-
gen, die men dorp of stad pleegt te noemen.

Laten we even mogen herinneren aan de verkiezings-
tijd, die zo iets als een fecsttij van samenleving is op
ons baddorp, half officieel geijkt.

Ook, omdat deze tijd weer aanstaande is en in haar
voorlopige aankondigingen wederom een allerlieflijkste

tijd belooft te worden.
Hoorden we niet dezer dagen, dat men het begin van

de eerste dag van het nieuwe jaar een begin gemaakt
zal worden met de verkiezingscampagne voor 1935?
Zo'n zeggen houdt heel wat in, al zijn wij er van over-

tuigd, dat zij, die menen vroeg te zijn toch wel voor-
gangers zullen hebben.
Maar voornamelijk halen we de verkiezingstijd aan

als voorbeeld, om de schijn van het persoonlijke zoveel
mogelijk te vermijden.
Ook de verkiezingstijd dan, omdat daarbij in schrift

en druk door de beroerde gemoederen een deel van
onze dorpse samenleving wordt getoond.
Een deel van de samenleving, die bijna door iedereen

wordt veroordeeld, maar waaraan iedereen toch' ook zo
gemakkelijk of zo gaarne het zijne bijdraagt, om het
nog erger te maken, dan het is.

De verkiezingstijd dan, omdat in die tijd openlijk

naar voren komt, al is het gelukkig dan steeds gedu-
rende een korte tijd, wat zo wentelt en keert in het
leventje van alle dag, dat het cirkeltje Zandvoort om-
sloten houdt.
En wat moeten we zeggen van dat: gelukkig slechts

gedurende een korte tijd?

Is het werkelijk gelukkig, dat die tijd zo kort duurt?
Of zou het te wensen zijn, dat altijd als clan getoond

DE NIEUWE SPELLING.

Met genoegen namen we kennis van het besluit der

Redactie van dit blad, tot het gebruik der „nieuwe"
spelling over te gaan.

biet is een moedig en tevens origineel besluit. Zullen
wij het ver mishebben te beweren, dat de Zandvoortse
(en niet Zandvoortsche) Courant het eerste nieuwsblad
is, dat redactioneel de spelling-Marchant voor zijn ko-

lommen invoerde?
Bij al het geschrijf tégen het gebruik kwam ons een

gedichtje voor de geest:

Het nieuwe vindt altijd bestrijders,

Maar het komt niet op in hun geest,

Dat het oude, waarmee zij zo dwepen,
Toch ook eens iets nieuws is geweest.

Inderdaad, de spelling de Vries en te Winkel, die

nog zo ongaarne los gelaten wordt, was ook eens nieuw
Dat was in 1873, toen de Nederlandse regering haar
officieel aanvaardde. Maar reeds in 1860 was zij door
de twee taalgeleerden ontworpen, zodat er dertien ja-

ren van strijd verlopen zijn tussen ontwerpen en offi-

cieel aanvaarden. U ziet het: de geschiedenis herhaalt

zich. Ook toen al pro- en contra! Ook toen al de tegen-

stelling oud en nieuw.
Onze voorouders waren zo gewend aan de spelling

Sicgenbeek, dat zij node konden komen tot het ge-

bruik der „nieuwerwetsighcid".
Professor Siegcnbcck was met zijn spelling gekomen

in 1804, ten tijde der Bataafse Pepubliek.
Soms, in oude boeken en geschriften komen wij die

spelling wel tegen, en dan kunnen wij niet begrijpen

waarom de mensen van die tijd het zich moeilijk maak-
ten.

Zó was het volgens Professor Sicgenbeek.
„Het was regt gcnoegclijk in de kamer. Grootvader

„was van eenc lange wandeling teruggekomen — het
„was een mooye, warme dag in Julij — en hij nam
„moeyzaam plaats in zijn leunstoel, in het hoekje bij

„den kagchel. Nu moet u niet lagchen, want de kagchel
„brandde natuurlijk niet.

„De zon scheen nog helder, en de lucht was blaauw.

werd —• nu vaak een tonen zonder bewezen te wor-
den — openlijk tot verduidelijking van het begrip sa-
menleving kan bijdragen?
Zou aan hen, die het hakenkruis niet op hun mouw

maar in hun hart dragen, toch eindelijk ook eens ge-
toond moeten worden, dat er naast de hunne ook nog
een andere mening is?

Maar voor deze tussenliggende vraag willen we niet
van het: Waarheen? te ver afdwalen.
Wc haalden dan de verkiezingstijd slechts aan als het

beste voorbeeld, om aan te geven, hoc elementair zelfs
zo'n gebeurtenis kan zijn.

We schreven, dat Zandvoort hierin zich weinig zal
onderscheiden van andere plaatsen. We geloven stellig,

dat het ook zo is, omdat we het in ot buiten verkiezing
ergens elders toch niet anders of beter is.

Maar een enkele factor mogen wc toch nog wel naar
voren brengen.
De moeilijkheden van het leven worden tot deze sa-

menleving toch wel bijzonder toegespitst, doordat er
een ding, een alles beheersende zaak is aan wier in-
vloed weinigen zich kunnen onttrekken.
De verhuring.
Deze tclkcnjare weer kerende kwaal heeft alle eigen-

schappen van het epidemise en is daarbij vooral zeer,
zeer gevaarlijk in haar schijnbaar latente toestand.
Want wat ook streeft en beweegt, wat ook het dorps-

leven in beroering kan brengen, de verhuring is altijd
in een min of meer duidelijke schakering als grondtoon
daarbij te onderkennen.
Denk niet, dat ons bezwaar dat verhuren treft. Wc

halen het alleen maar aan als voorbeeld, om onze me-
ning te verduidelijken en — laten wc het maar eerlijk
zeggen — als verontschuldiging voor onze samenleving,
waarvan toch ook wij deel uitmaken.
We zijn er van overtuigd, dat als het de verhuring

niet was, het wat anders zou zijn.

Immers, als deze bewering van ons niet waar was,
zou het elders beter en anders moeten zijn?
Dat het elders niet beter en niet anders is, dat be-

hoeven wc toch waarlijk niet aan te tonen. Want zelfs
een oppervlakkige dwaling over de kolommeji,van wel-
ke krant' "ooi:, "toont reeds dadelijk de waarheid van
onze bewering aan.
En dat is het ook, wat ons toch zou moeten voeren

buiten het draaimolen bestaan van alle dag. Omdat
daardoor denken en streven gevoerd zou kunnen wor-
den naar een dienen van een samenleving, waar niet het
ik de spil was van wat zich rondbewoog.
We weten daarbij wel, dat, zoals wij mensen het be-

kijken en alleen maar kunnen bekijken, weinig direct
resultaat verwacht kan worden.
Maar zijn we tot oordelen geschikt over wat slechts

één enkele gedachte in 's werelds wenteling tot zegen
kan strekken?
Deze bijzondere tijden vragen wel heel, heel veel en

voor wat het wegcijferen van de ikheid betreft voor
wat de samenleving betreft, voor wat het denken aan
het goede betreft.
Het is opmerkelijk, dat wc juist de laatste tijd van

verschillende kanten over een bezuinigen hoorden, die
ten laatste beangstigend werkten.
Of kwam het, doordat het een gedachtenpunt ge-

vormd had in ons denken, dat we meer aandacht schon-

„Het vogeltje in den pcerenboom zong zijn liedtjen,
„dat magtig aardig klonk over het binnenplaatsje.
, Op het land waren de maaijers drok bezig. Alet rcgel-

„maat sloegen hunne sikkels door het gerijpte graan.
„Het zaaven was door Gods ahnagt rijkelijk beloond."
U ziet het, men keek in die tijd op geen lettertje. De

Vries en te Winkel gooiden wel is waar veel ballast

over boord, maar voerden daarentegen veel in, dat, en
wij herinneren het ons allen nog levendig uit onze
schooljaren, dat ons tot wanhoop bracht. Hoeveel Ne-
derlanders zouden er zijn, die durven en kunnen zeg-
gen, dat zij feilloos de Vries en te Winkel schrijven.
Hebt gij, lezer, ook het taaloetcnbock gebruikt van

Dr. Cosijn? Waarin hij U zo geraffineerd te pakken
nam met de o, oo, e en ce, ei en ij?

Bijvoorbeeld: „De kooper van rood koper was tevens
„handelaar in steenkolen en roode kooien.
„De timmerman liet in zijne houtschuur de delen in

„achten dcelen.
„Na het vijlen vertoonden de vijlen vele feilen.

„In de bosschen lagen hoopen takkenbossen.
„Gaat gij mee naar de meestovcn, maar men mag ons

„niet hooren komen, en pas op voor de takken van den
„mcidoren, en den kwaden bok, die maar in het bezit

„is van één horen."
En dan die verbuigingen! Mannelijk en vrouwelijk

enkel- en meervoud, Ie, 2e, 3e, 4e naamval, tegenwoor-
dige, voltooid tegenwoordige, verleden, voltooid verle-

den, toekomende, voltooid toekomende, verleden toe-

komende en voltooid verleden toekomende tijd! Daar-
mede hebben we uren en nogmaals uren zoek gebracht.
Opdat wc vooral zouden schrijven:
„Den hond slaat de meester. De hond bijt den mees-

„ter. Ik gaf den bedelaar ecnen cent, ik geef de bedc-
„lares cenen cent, en den bcdelaressen twee centen.

Veronderstel, dat wij de belaressen eens twee centen
gegeven hadden. Zij zouden er feestelijk voor bedanken,
en hard naar de Vries en te Winkel lopen.

Of: Jan zegt tot zijnen vader: „Piet en Klaas hebben
tegen hunne moeders gelogen; hunnen vaders hebben
zij de waarheid gezegd."
Met dergelijke onzin moesten wij onze tijd zoek bren-

gen (die o zoveel beter besteed had kunnen worden en

ken aan dat, wat misschien \oor dien onopgemerkt
voorbij gleed?
Het was dan de opmerking, dat de door de tijdsom-

standigheden noodzakelijke be/uiniging in de eerste
plaats werd toegepast op de contributie.
Men moet al door en door steenkoud, men moet al

geheel en al in de macht van een tot een dim el ge-
groeid geldduiveltje zijn, als ieder onzer zich niet laat

vangen, wanneer een bcreop gedaan wordt op de beste
eigenschappen van ons goed hart.

Wanneer het zo ver met ons is gekomen, dat we de
macht hebben de goede kracht van ons hart. te v eer-

staan, die drijft tot spontane hulpverlening daar, waar
de nood heerst.
Maar wat ons de laatste tijd ons dan verontrustte

was, dat telkens en telkens weer door ons gehoord
werd: Ja, de tijden zijn slecht, ik bedank hiervoor en
ik bedank daarvoor.

Heel, heel, veel, waarop wij als bewoners van ons
Nederland trots kunnen zijn is gebouwd op particulier

initiatief.

Vooral op het gebied van weldadigheid heeft zich de
ouder volksaard nooit verloochend.
Wel hebben wc in ons land Rockefellers of Morgans,

maar wat in naam van de liefdadigheid tot stand is ge-

bracht, mocht getoond worden.
Ja, misschien is het werk er wel te mooier, te groot-

ser om, dat het opgebouwd is uit kleine, kleine gaven
en gitten tot het grot geheel.

De kleine Nederlander kan zich dat een eer rekenen,
want juist uit de kleinen, uit de middenklasse kwam
die hulp voor 't goede, al kwam het clan beetje bij

beetje.
Nu, nu vooral zij, die tot de kleine burgerij gerekend

worden, in druk gekomen, nu daar vooral de cisch van
bezuinigen gebiedend wordt, nu wordt de weg daartoe
het meest gevonden door te beperken op: contributie.

Een tegenzin door de ontwikkeling van de maat-
schappelijke toestanden, zoals men die meent te zien
en een steeds zwaardere druk om te komen tot de
sommen van de fondsen, ze voeren helaas goede gron-
den„voox.de_hez.uini4wigsweigering aan.
Nog eens, was het een enkel geval, wc geloven niet,

dat het onze aandacht getrokken zou hebben.
Werd ons niet dezer dagen op een lezing voorge-

clicnd, dat ook in beperking of onthouding, door ver-
sobering in het algemeen de wilskracht van de ziel ge-
sterkt kon worden door de versterking van de heldere
geest?
Maar de laatste jaren hebben geleerd, dat er reeds

veel versoberd is. Wordt niet als stelling geponeerd,
dat de misère voornamelijk is te wijten aan de noodge-
dwongen versobering, die de brede massa van het volk
heeft moeten invoeren?
Maar als die versobering of bezuiniging van zo ont-

zettend groot gewicht is gebleken voor de zakelijke
kant van het leven, wat zal dan het gevolg zijn van de
bezuiniging, waarbij edeler delen van onze maatschap-
pelijke verhouding worden aangetast?

Als de noodzakelijkheid van bezuinigen, versterkt
door het wantrouwen in de billijkheid van maatregelen
zoals thans gesteld, leidt tot het onafwendbare doden
van het mooiste, dat de ziele kan roeren en sterken.
Maar erger nog, als men trots alles wil steunen en

onze hersentjes vermoeien.
En nu komt een Minister van Onderwijs, die aan

deze ellende een eind wil maken, radicaal, maar dan
zeggen de oude heertjes in de Staten Generaal: ai mij,

waar gaan wij naar toe. Dat nooit! De Minister houdt
vol. Hij ziet, dat hij het pleit zal verliezen, en stelt in

arremocde een compromis voor: beter wat, dan niets.

Zuchtend stemmen de ouden van dagen toe, eigenlijk

„most het niet maggen".
Enfin, dat ten slotte de oudere generatie tegen de in-

voering der nieuwe spelling niet zo sympathiek staat,

ze zelfs tegenwerkt, is begrijpelijk.

Maar dat men zich in de onderwijskringen er over
verheugt is ons alles waard. De onderwijzers weten bij

ondervinding wat het zeggen wil, volgens de Vries en
te Winkel Nederlandse taal te moeten leren aan hun
pupillen.

Zij weten, hoeveel kostbare tijd vrij komt, tijd die
zoveel beter en nuttiger besteed kan worden. Zelfs nut-
tiger, als het ontspanningskwartiertje er door mogelijk
wordt, of door verlengd kan worden.
Wij beschouwen de Marchant-spclling als de eerste

stap op de weg, die tot groter vereenvoudiging leidt.

Want er kan nog meer franje losgeknipt worden. Wan-
neer dit zal gebeuren, och, het komt ons als een kwes-
tie van tijd voor.
En als men deze Minister verwijt: is er niet iets

noodzakelijkers te doen in deze tijd, dan met cen ver-

eenvoudigde spelling aan te komen, antwoorden wij:

het ligt er maar aan, welke normen men aan noodzake-
lijkheid stelt.

Zeker is het. dat de onderwijskringen — die het
meest tot oordelen bevoegd zijn — de invoering toe-

juichen, en dus de noodzaak wel aanwezig achten.

Een Minister van Onderwijs heeft zich naar de in-

zichten dier kringen ten opzichte der spelling, te oriën-

teren.
„Wat anderen er van zeggen", ja, is er één Minister

geboren, zal er ooit cen geboren worden, die het ieder

naar de zin maakt? Deze vraag stellen is tevens hem
beantwoorden.

(Nadruk verboden."»



Opening Winterseizoen 1934
Alvorens tot aanschaffing van Haard of Kachel over

te gaan, noodigen -wij U beleefd uit tot een bezoek aan

onze naar de eischen des tijds ingerichte toonkamer.

Wij hebben voorradig alle bekende merken.

E* MJaarsma Haarden
Holland
Nestor Martin

tt

tt

Tiger Haardkachel
E* M* Jaarsma

Haardkachel
Godinkachel

Vulemmers vanaf ƒ 0.45

Kolenscheppen, vanaf ƒ 0.10

Kachelpijpen, per meter vanaf . . ƒ 0.33

Ellebogen, per stuk

Haardstellen . .

ƒ 0.15

. ƒ 1.45—1.75—3.50

enz.

KORTS IJZERHANDEL
HALTESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 335

MEVROUW, Laat U bijtijds Uw Najaar- en Winter-
kleeding maken bij het welbekende adres:

Costumiere Molenaar-Tesselaar
VERLENGDE HALTESTRAAT. 81

Knippen vanaf ƒ 1.—,
passen inbegrepen.

Pasklaar vanaf ƒ 1.75

VLUGGE BEDIENING. — PRACHT COUPE.

WEER STRAPERLO?
Dat de seizoenexplotatie minder gunstig is geweest,

blijkt uit verschillende minder gunstig te noemen ver-
schijnselen.
Men zoekt het in allerlei oorzaken, men tracht er

allerlei redenen voor aan te voeren.
Zij, die in Strapcrlo het redmiddel zien om Zand-

voort uit de tegenwoordige misère te helpen, achten
de gelegenheid gunstig, om met hun argumenten stel-

ling te nemen voor Straperlo.
Naar men ons mededeelt zullen enkele voorstanders

een belangen-comité vormen als centraal punt voor de
actie. Men hoopt daardoor opheffing van het behendig-
heidsspel te verkrijgen en rekent daarin dan een betere
seizoentockomst voor 1935 te zien.
Zelfs bestaan er plannen, om een grote openbare ver-

gadering te beleggen, waar voor en tegen besproken zal
kunnen worden.

NUTS-SPAARBANK TE HAARLEM.
Vergelijkend overzicht over September 1934-1933.

Aantal behandelde posten 13390 v.j. 13089.

Aantal inlagen 8730 v.j. 8512.

Aantal terugbetalingen 4660 v.j. 4577.

Ingelegd ƒ 503.806.24 v.j. ƒ 489.477,26.
Terugbetaald f 411. 127,77 v.j. ƒ 443. 854,63.

Meer ingelegd ƒ 92.678,47 v.j. meer ƒ 45.622,63.

Aantal nieuwe boekjes: 309 v.j. 253.

Aantal afbetaalde boekjes. 153 v.j. 145.

Spaarbusjes op 30 Sept. 1934 in omloop: 3500.
Geledigd in Sept. 1934: 235 busjes met totaal inhoud
ƒ 4.121,37.

Aantal verhuurde kluisloketten op 30 Sept. 1934: 497.

Bruin en Zwart chroom-
leder Heren Pantoffels

f2.40prima leder onderwerk

ZAND VOORTSCHE RIJWIEL-— SPORTHANDEL
H. C. van Nieuwen'nuizen - Pakveldstraat 4

wil helpen en dat tot de onmogelijkheden gaat behoren.
Als men ook op dat gebied zich datgene moet gaan
ontzeggen, wat nog zoveel ten goede kan keren voor
het innerlijk, wat men voelt gezondigd te hebben door
aan het uiterlijk geofferd te hebben.
Als onmogelijk gaat worden die Nederlandse deugd

te beoefenen, waarop wij altijd trots zijn geweest en
niet meer voor anderen kunnen zijn, wat we tot nu toe

voor anderen waren.
Tipten we de verandering op maatschappelijk gebied

even aan, ontstaan door misère tijd, welke gevolgen
voor het geestelijk zal dan volgen.
Waarheen gaan wc dan?

na

I
Rubberlaarsjes

vanaf £ 0.75

L
Fantasie Damesschoentjes

vanaf f 2.95

OPENBARE AVOND DER J.C.G.O.B.

Door Schriftlezing en Gebed opende de presidente

deze openbare avond.
Na wat zang en declamatie kwam de spreker, Johan

Dekker, een oud-J.C.G.O.B.-er aan het woord!
Op duidelijke, prettige wijze besprak deze zijn onder-

werp: ,,Heelt gehcclonthouding vermeerdering van
werkloosheid tengevolge?"

Spreker toonde duidelijk aan, dat geh. onth. nog
steeds noodzakelijk is, zonder — behalve dan uit over-

wegingen van godsdienstige, sociale aard — de eis van
gehcelonthouding te stellen is het duidelijk, dat het vrij-

willig afstand doen van een zeker genot, verheffend op
de geest en versterkend voor het lichaam werkt en zo

de waarde van het persoonlijke doet stijgen, waardoor
de gemeente niet anders dan gediend kan worden en de
mens ook aan hoger geestelijk doel zal reiken.

Ten allerlaatste constateerde spreker dan ook als

eindconclusie dat de vraag: „heeft geh. onthouding ver-

meerdering van werkeloosheid tengevolge?" dat die

vraag anders «estcld moet worden n.I. zo: „heeft

drankgebruik de tendenz, de werkgelegenheid te be-

vorderen?" en dan luidt het antwoord beslist afwij-

zend: „neen!"
Y\ ie eerlijk, onbevooroordeeld, na de verhoudingen

te hebben onderzocht, cen standpunt wil innemen, kan
niet anders dan vóór geh. onth. kiezen!

Hierdoor wordt de soberheid, spaarzaamheid en ar-

beidzaamheid bevorderd.
Aan de jongeren de roeping om het blauwe ideaal

uit te blijven dragen.
De vergadering verliep verder onder zang, declamatie

enz. Als jltijd heerste er weer de fijne geest, de goede
stemming. Ka de rondvraag sloot de presidente deze
goed bezochte en fijne vergadering met dankgebed.

Zandvoortsche Rijwiel- en Sporthandel

HL C» van Nieuwenhuizen
4 PAKVELDSTRAAT 4

ONTVANGEN

:

Hocky Sticks en Ballen

De Stofzuiger Specialist
GR00TE KROCHT 5 ZANDV00RT
HOOFDKANTOOR : FILIAAL:
Kennemersstraat 21 Spaarnwouderstraat 21

Telef 16990 - Haarlem Tclcf. 13677 - Haarlem

Adres van jarenlange ervaring en ver-
trouwen.

Reparatie-inrichting alle merken.

Eigen Ankerwikkelarij alles met volle

garantie. Alle onderdeelen voorradig.

Wij leveren alle merken Stofzuigers

o.m. Electro - ieka - Rotarex - Ex-
celsior - Vampyr - Ritsema - Electro

Lux - Premier - Duplex enz. tegen

den sensationeele prijzen van f 10.

—

f 25.— alles met volle garantie.

Een bezoek aan onze Showroom
is werkelijk de moeite waard.

Maar de Stationsstraat

vanzelfsprekend bij

BROOD haalt U natuurlijk bij den
Bakker

VLEESCH
den slager

KRUSDENIERSWAREN haalt

U toch zeker niet bij den kolenhandelaar

Koopt dan ook Uw VERFWAREN
bij den VAKMAN-SCHILDER
en dus bij de bekende

GLAS- EN VERFHANDEL

G- DE LEEUW
STATIONSSTRAAT 7

Bruin leder Molliers
met rubber zool vanaf I L20

Bruine Dames Pantoffels
met leder Zool vanaf I 1.25

N.C.R.V. JUBILEUMFONDS.
De offerdag. Was aanvankelijk het plan den of fer-

dag te houden op 31 October, de Hervormingsdag; van
dat plan is afgezien.
Waarom zult ge vragen.
Dat zit zo. Men meende, dat wij met onze inzame-

ling de Zendingsactic voor Oegstgeest, die elk jaar
begin November wordt gehouden, schade zouden doen.
Dat was de bedoeling der Commissie, die de zaak

voorbereidt, niet, en men wilde dit ook metterdaad to-

nen.
Dies werd de offerdag vastgesteld op 8 October.
Weloverwogen. Nog bleven bezwaren niet uit. WT

e
zouden schade doen aan een collecte ,dic omstreeks
dien datum in verschillende Gereformeerde Kerken

Schoollaarzen 28

|
3i f 235

met dubbele zool 32
35 f 2*65

onverwoestbaar 36
LQ «. f 2*95 I39

wordt gehouden in verband met de herdenking van de
afscheiding.
Ook dat was de bedoeling niet.

Zoo werd de offerdag uitgesteld tot 21 November,
niettegenstaande er vc-or de N.C.R.V. aan dit uitstel

moeilijkheden waren verbonden. Men meende goed te

doen aan de bezwaarden onder ons voorrang te verle-
nen.
Of dit schade zou betekenen voor onze Jubileum-

fonds-actie?
We geloven van niet.

We hebben vast vertrouwen in onze leden — in heel
ons Christelijk volksdeel — we vertrouwen dat het ook
op 21 November onverminderd zal willen offeren voor
onze Omroep met de Bijbel.

VERPAKKING GEDISTILLEERD VERENIGDE
STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

Van de Directeur van de Economische Voorlichtings-
dienst te 's Gravenhage ontving de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken een
uitvoerige missive dd. 19 Sept. 1934 betreffende de ver-
pakking van gedistilleerd in de Ver. Staten van Noord-
Amerika.
Blantjhebbenden kunnen zich wenden tot het secre-

tariaat van bovengenoemde Kamer, Nassauplcin 6,

Haarlem, teneinde inzage van dit stuk te kunnen nc-

Brood- en Banketbakkerij

M. J- BALK
HOOGEWEG 27 TELEF. 489

t NEEMT EENS PROEF!!
i met onze

t F'jne gekruide Speculaas 30 et % pond

ft
Room Borstplaat 20 et per ons

h Ook Uw adres voor smakelijk brood '



Rlilnklo
Dorp f 0.25

Tel. 224
Haarlem Amsterdam Voorkomen f 0.05

HET VENTEN TE HAARLEM.
De drang van de winkelstand heeft er toe geleid, dat

in de raad in behandeling is genomen de kwestie van de
ventvergunningen.

Bij de bespreking deelde Wethouder Molenaar mede,
dat Zandvoorters in Haarlem met visch, garnalen enz.

een venthandel hebben , die op ƒ 25.000 a ƒ 30.000 per

jaar geschat kan worden.
Ook wees hij er op, dat in Haarlem reeds maatrege-

len genomen waren om venters van elders — dus ook
Zandvoortse venters — te weren.
We hoorden echter reeds dadelijk tegenspraak van

die bewering, al werd die tegenspraak niet aan de tafel

met het groene laken bekleed geuit.

Haarlem heeft wel beperkende bepalingen voor het
venten gemaakt, maar die beperking ziet voornamelijk
op het venten door vreemdelingen, van niet Nederlan-
ders.
De last en de hinder die van deze venters wordt on-

dervonden en het onrustbarend stijgene aantal, maakte
deze beperkende bepaling noodzakelijk.
Van verdere beperking is geen sprake. Tenzij door

het behandelde in de Zandvoortse raad de aandacht
gevestigd is op een punt, waar men nog niet aan ge-
dacht had.
De heer Elffers wees er reeds op bij de raadsbespre-

king, dat er zo gemakkelijk in andere gemeenten tegen-
maatregelen genomen zouden kunnen worden.
Wethouder Molenaar deelde mede, dat er uitvoerig

gecorrespondeerd wordt met Haarlem.
Laten de Zandvoortse venters dus nog vertrouwen

hebben in een goede oplossing en in hun voordeel.
Dit te meer, omdat Wethouder Molenaar verklaarde

in het college een minderheid te vormen.
Waar het voorstel van B. en W. was wel ventvergun-

ning, valt daaruit af te leiden, dat Wethouder Molenaar
een tegenstander van beperking van het venten is door
het instellen van ventvergunningen.
Daarnaast valt niet weg te cijferen, dat de straathan-

del door venters van elders aan verschillende zaken wel
schade moet toebrengen, althans de kans zeer groot is,

dat er door de straathandel in de winkel schade ont-
staat.

Het scherper controleren van het venten in verboden
straten zou misschien voorlopig een goede middenweg
kunnen ziin in deze zeer moeilijke kwestie.

RIJKS POSTSPAARBANK. K

Aan het Postkantoor Zandvoort en de daaronder res-
sorterende hulppostkantoren werd gedurende de
maand September Ingelegd f 25.748,92; Terugbetaald
ƒ 27.159,53.

Het laatst door dat kantoor uitgegeven boekje draagt
het nummer 6978.

DE R IS IN DE MAAND!!
Ouders denkt er om
uw kinderen levertraan
te geven. Het maakt
ze fit voor de komende
winter.

Ook LEVERTRAAN-
BONBONS verkrijgbaar

L+ BLAAÜBOER
Medicinale gediplom. drogist

ICfCïiTcIclIl Ha,te8traat 46 - Te,< 192

Maandag 8 October

I

Heropening
Vleeschhouwerij
Haltestraat 5 - TeL 470

Uitsluitend EERSTE kwaliteit Rund-
Kalfs- en Varkensvleesch.

C. URi
Let op onze annonce volgende
week in dit blad.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

Adverteert in dit Blad

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 7 Oct. v.m. 10 uur Dr. .1. Lammcrts van Buercn,

Zetten. — Doopsbcdiening.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 7 Oct. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vïocd.
nam. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 7 Oct. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
n.m. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 52.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 7 Oct. Geen dienst.

Geen Jeugdkcrk.
Geen Zondagsschool.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 1ste dag van het veertig uren gebed.

7.30 en 9 uur Stille H.II. missen. 10 uur Hoogmis.
3 uur Vespers en October gebeden. 7 uur lof en pre-
dicatic.

Maandag 2de dag van 't Veertig uren gebed. 7 uur en
9.30 uur Stille H.II. Missen. 7.30 gezongen H. Mis.
3 uur aanbidding en Octobcrgcbedcn. 7 uur lot en
predicatic.

Dinsdag 3e dag van 't 40 urengebcd. 7 en 9.30 uur Stille

H.H. Missen. 7.30 uur Gezongen II. Mis. 3 uur aan-
bidding en Octobcrgcbcdcn. 7 uur plchtig lof, predi-
catic, processie enTe Dcum.

Woensdag 7 uur lof. 7.30 Congregatie v.d. jongens.
Donderdag 7 uur lof. 8 uur Congregatie v.d. jongens.
Vrijdag 7 uur lof. 8 uur Congregatie v.d. heren.
Zaterdag 7 uur lof. 5—9 uur gelegenheid om te biechten

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat.

Geen opgaaf ontvangen.
Gedurende de wintermaanden zitting van het Arm-

bestuur iederen Vrijdag van 11— 1 uur.
Secretariaat: Van Speykstraat 9, ingang Parallelweg.
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Een B.E.S. Kachel of -Stel verwarmd gemakkelijk
een groote kamer of keuken voor enkele centen.

Komt eens kijken wij demonstreeren iedere dag

Fa Th.

NU HET GURE WEER OP KOMST IS

RADEN WIJ U KOOP EEN BES-KACHEL
GEEN WALM, GEEN STANK, EN . . GOEDKOOP
ZUINIG, 60°/o goedkoper dan gas.

GEEN POMP, dus geen ontploffingsgevaar.

B.E.S. Petroleum-Gas. Heet en ongevaarlijk.

is zuinig; brandt 7 uur op 1 Liter olie.

is snel; kookt 1 Liter water in 7 minuten.

is geruischloos; geen sproeier; geen verstoppen.

is gemakkelijk; geen pit; slechts een eenvoudig te ver-

vangen asbest-ring.

is voordelig; geen slijtage; geen vuile pannen; minder
werk.

X



BIJ RH EU MATIE K
Iis een verwarmings verband

pasklaar voor schouder, arm
en beenen of lendenen zeer

:-: aangenaam :-:

DROGISTERIJ J. C. A. STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 — TELEFOON 247

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Zandvoort, 4 October 1934

Mijnheer de Redacteur, Beleetd verzoek ik u, het vol-

gende in uw blad van 6 Oet. a.s. op te nemen als ant-

woord op het stuk van Wethouder Slegers, over het

bouwen van de heer iMesman in de Dr. Metzgcrstraat.

Door het Kantongerecht in Haarlem is deze zaak
eerst behandeld en de heer M. kreeg ƒ 150.— boete. In

hoogcr beroep voor de Rechtbank is de uitspraak nog
niet gevallen, maar in beide gevallen is door de Rech-
ters de houding van de heer Slegers scherp veroordeeld.

Door zijn stuk in Uw blad van Zaterdag 1.1. gaat de

heer Slegers nu deze zaak onderwerpen aan het oordcel
van het Zandvoortsc publiek, dat zonder beëdigde ge-

tuigenverklaringen zich moet behelpen om een open-
bare mening te vormen. Dat is werkelijk enigszins on-

gewoon.
De heer Slegers schrijft, dat de verslagen in de kran-

ten niet naar zijn zin zijn. De verslaggevers hadden bij-

bedoelingen. En dat zijn juist de mensen, die het Zand-
voortsc publiek ingelicht hebben. Waar het hier betreft

bladen van verschillende richting: Het Handelsblad,
Het Volk, de Telegraaf en het Haarlems Dagblad lijkt

mij dat niet waarschijnlijk. De verslaggevers zouden
dan allen ten opzichte van de heer Slegers gelijk ge-

stemd moeten zijn en dat is niet aan te nemen.
De heer Slegers noemt het afwijken van de door of

bij de wet voorgeschreven maatregelen, althans van
enige daarvan, een overheenstappen van enige formali-

teiten. Hij schijnt niet te begrijpen althans hij schrijft,

alsof hij niet begrijpt, dat de overheid, door strenge
eisen te stellen bij de behandeling van bouwvergunnin-
gen, tracht alle reden van bestaan weg te nemen voor
het geven en ontvangen van steekpenningen in geval-

len van bevoorrechting. Wanneer geen bevoorrechting
mogelijk is, verdwijnen, de steekpenningen van zelf.

Daarom is het zo nodig, dat bouwvergunningen al-

leen gegeven voorden volgens de wettelijke voorwaar-
den met vermijding van alle geschipper.

In het onderhavige geval was van een vertraagde be-

handeling der bouwaanvrage geen sprake: Op 3 Maart
diende de heer Mcsman zijn bouwplan in. Op 14 Maart
was het reeds behandeld en afgewezen door de Schoon-
heidscommissie en besproken in B. en W. Maar op 20
Maart begon Mosman al te bouwen met toestemming
van Wethouder Slegers, die al deze datums in zijn

ingezonden stuk zelf vermeldt. Dat gebeurde dus 17

dagen na de aanvraag. Op 24 Maart adviseerde de heer
Zwiers afwijzend en op 28 Maart gaven B. en W. 2 te-

gen 1 stem hun goedkeuring, niettegenstaande er twee
afwijzende adviezen waren.

Dit alles gebeurde dus binnen 25 dagen, wel uiter-

mate snel. Maar uitgenegenheid voor de werklieden gaf
de heer Slegers zijn toestemming, verzekerd van die
van de heer Molenaar, reeds na 17 dagen. In de drie
jaren, dat ik lid van de Raad ben, heb ik van die ge-

negenheid van de wethouder voor werklieden niets be-
merkt, juist in tegenstelling met zijn partijgenoot Geers
die veel voor hen voelde.
Zou dit het ochtendgloren zijn van een nieuwe ge-

zindheid bij deze wethouder? Dan zou deze onverkwik-
kelijke geschiedenis nog iets goeds gebracht hebben.
Of hebben wc hier maar te doen met een gevoelig
woord, dat in het betoog niet onaardig staat? De tijd

zal het leren.

U, M. de R., bij voorbaat dankend,

B. VAN RIJNBERK.

Weled. Heer Redacteur. Ik ben u zeer erkentelijk
voor de toezending van bovenstaande artikel van de
heer B. v. Rijnberk.

Plet is blijkbaar door inzender nog niet goed begre-
pen, gelukkig denken de partijgenoten, die ik mocht
ontmoeten er wel anders over.

Gelukkig voor onze Gemeente is de hartewens van
inzender om Wethouder te worden niet in vervulling
gegaan, want dan was het bedrijfsleven geheel en al ten
doodc gedoemd. Wanneer de bouwaanvragen altijd zo
lang bij B. en W. verbleven dan zou het er al heel slecht
uitzien, het blijkt dat inzender daar geen notie van
heeft.

De gang van zaken is zo, dat hoogstens 14 dagen na
inzending de goed of afkeuring wordt verleend.

Betreffende de adviezen der Schoonheidscommissie
en de heer Zwiers het volgende:
De Schoonheidscommissie heeft slechts te adviseren

en gezien de houding van de Raad waaraan ook de heer
Van Rijnberk deelnam, in de aanvraag bouwplan Boule-
vard de Favauge, waar in het College op advies van
de S.C. de bouw had afgewezen, deze bouw toch goed-
keurde toen de bouwer dit plan in de Raad bracht; en
in het laatste geval van de bouw „Het Buitenverblijf",
waarin de S.C. zelfs met lof adviseerde waartoe B. en
"W. dan ook vergunning gaven, doch door een groot ge-
deelte van de Raad waaronder ook inzender heftig
werd bestreden, is het toch geen wonder dat B. en W.
ook eens een andere mening er op na houden dan de
S.C.?
Het wil ondergetekende voorkomen, dat men met ge-

weld de betrokken wethouder een onrechtmatige daad
wil aanwrijven, dit kan ik niet verhinderen, maar ik
mag toch verwachten dat ook een politieken tegenstan-
der eerlijk is.

Coulante Garantie
Wilt U een nieuwe of 2e hands wagen aan-
schaffen, koopt hem bij ons. Wij staan bekend
voor onze COULANTE GARANTIE en lee-

ren U desgewenscht zelf Uw wagen onder-
houden gratis.

Automobielbedrijf Rinko - Tel. 224

E. Koning Swalu'ëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor tiet inzetten van Ruiten enz.

Glas-A ssurantie
TELEFOON 181

Zandvoortsche Courant
Gertenbachs
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Zaterdag 6 t,m, Dinsdag 9 October - 8 uur
4 DAGEN!! 4 opvoeringen van een groot
schlagerprogramma- 2 HOOFDIMUMMERS

!

Als eerste: DE GROOTE SUCCESFILM VAN:

MARTHA EGGERTH in

Naar de operette /an FRANZ LEHAR - met
IVIARTHA EGGERTH de betooverende figuur uit

de wereld der hedendaagsche film-operette, gracieus
schelms, levenslustig en innig.

OTTO WALBURG de eeuwig opgewonden naïveling

die zichzelf steeds in de onmogelijkste knoopen
draait.

HANS SOEHNKER de groote verrassing van dit

seizoen. IDA WüST onze oude, lieve praatgrage

en ondeugende vriendin uit duizend en één film,

en andere bekende filmsterren.

IVlelodieuse muziek van FRANZ LEHAR.

Een heerlijke film vol bruisende levenslust.

Als tweede hoofdnummer Een niet minder groote schlager!

Ü^P" Anny Ondra in

Fraülein Hofmann's Erzahiungen
Een oergeestig filmverhaal, vol met dolle en
grappige situaties. AIVNY ONDRA garandeert
U anderhalf uur onbedaarlijk lachen.

MT EEN HEERLIJK PROGRAMMA.
Toegang voor iederen leeftijd.

der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag 2,30 Familie-Kinder-Matinee
met opvoering van ANNY ONDRA in

Fraülein Hofmenn's Erzahiungen
Een dol-amusante film

Entree 20-30-50 et. plus belasting ~^g

ATTENTIE !

!

ATTENTIE !

!

DONDERDAG 11 OCTOBER - aanv. 8 uur

Populaire Voorstelling
Reprise van de groote succesfilm

VICTORIA

si

met in de hoofdrol RENATE WIüLLER
en HERMANIM THIMIG.

Populaire Entreeprijzen 25-45 et. plus bel.

Plaatskaarten en -bespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISEiMHARDT, Stationsplein.

Verwacht eerdaags het Hollandsche
Filmwerk

Model-Fijnstrijkmrichting „DE LELIE"
HALTESTRAAT 58

Specialiteit in het opmaken
van Fjjne Dames= en Heeren-

goederen.

Appreteeren van Gordijnen

Prijsverlaging
Boorden . . . 7—8 et
Overhemden . . . 25 et
Jassen . . . 30—40 et

UITSLUITEND HANDWERK dus geen slijtage aan Uw goed.

srasa

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwatcr
v.m.
2.38
2.10

2.42

3.11

3.40

Zaterdag d Oct
Zondag 7 Oct
Maandag 8 Oct
Dinsdag 9 Oct
Woensdag 10 Oct
Donderdag 11 Oct 4.12

Vrijdag 12 Oct 4.48 5. 1 1 12.28

Zaterdag 13 Oct 5.30 5.50 \.W
Zondag 14 Oct 6.10 0.38 1.45 2.0()

Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

n.m.
2.5(i

2.28

2.5V

3.2d

3.57

4.32

5.11

5.50

d.38

v.m.
10.35
10.08

10.48

11.05

11.35

n.m.
10.50

10.25

10.55

11.24

1 1 .52

12.08

12.44

1.25

TONEELVERENIGING PHOENIX, ZANDVOORT
13 October a.s. vangt de Toneelvereniging ,„Phocni.\"

het speeJscizoen aan met de opvoering van een blijspel

in drie bedrijven — getiteld „Hans Hopper maakt Car-
rière" door Jan Fabricius.
De leden en introducé's zullen voor tic zoveelste maal

een genoegelijkc avond in „Monopole" kunnen door-
brengen, hetgeen zeker onder gegeven tijdsomstandig-
heden nog aantrekkelijker is dan in normale tijden.

De toegangsprijs voor introducé's bedraagt nu slechts

ƒ 1.25 (bel. inbegr). zodat het bestuur vertrouwt op een
flink bezette zaal.

complete woninginrichting

behangerij

stoffeerder ij

vraagt prijsopgaaf

j* jacobson jr*

parallelweg 35
telefoon 270
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WEET U DAT
OE HUISVLIJT - Haltestr. 65
het eenigst adres ter plaatse
en het meest gesorteerd is in

Figuurzaag- en Koutsnij-arti kelen -

Modellen - Alle soorten Hout - Lampe-
kappenperkament - Raffia - Pitriet
Boetseerklei - Bouwplaten - Karton
Slojdpapier - Boekbinderslinnen enz.

| Zaojuisf ontvangen: grootecoIiectieVreemdePQStzegels
ui
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SPECIAAL ADRES VOOR FRöBELARTIKELEN
GROOTE COLLECTIE LEER VOOR LEER-
BEWERKING - Vakkundige toelichting!!!
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SAMBO EN JOC&O VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Met smart bekijkt Oom Toon z'n hoedje,
Terwijl hij diepe zuchten loost,

Vervolgens zoekt hij in het stoppen
En 't rooken van een pijp zijn troost.
Oom Toon, pas op, wees niet verstrooid I

Kijk, waar je 't lucifertje gooit!

Wanneer men vuur brengt bij benzine.
Ontstaat er altijd groot gevaar;
En met een daverende sla;4 slaat

De heele wagen uit elkaar;
Oom Toon, de paarden, de koetsier.

Verdwenen zijn ze, alle vier!



GROOTE AFSLAG!! S
Let op onze prijzenI

p. k.g. 10 k.g. 25 k.g.

Zeeuwsche bonte
Zeeuwsche Eigenh.
Zeeuwsche blauwe
Bevelanders
Duinzand . . .

Kleine Duin . .

Kleine bonte . .

Kleine blauwe

9 et
8 et
9 et

7 et
9 et
7 et
7 et
7 et

Kleine Bevelanders 7 et

70 et
70 et

70 et

60 et

85 et
60 et
55 et

55 et

55 et

„ 1-70

„ 1-65

„ 1-70

„ 1.50

ƒ 2.00

„ 135
„ 1.35

„ 1.35

„ 1-35

i. H.L.

„ 4.45

., 4.45

„ 4.45

» 3,75

„ 3.25

» 3,25

„ 3.25

„ 3.25

Red Star . . . * . . 10 K.G. f 0.75

En nog steeds onze prima Bonken 10 K.G* f 0.55
Hooren en bezorgen ook in Bentveld, Aerdenhout zonder prijsverhooging bij minstens 10 KG
UW GOEDKOOPST ADRES; __ VERKOOP UITSLUITEND A CONTANT. —

I Jb. KO mastraat 12
j
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VEREENVOUDIGDE SPELLING.

Na bespreking, gehouden met de leerkrachten, is be-

sloten op de Openbare Lagere Scholen de vereenvou-
digde spelling — spelling-Marchant — in te gaan voe-
ren.
Ook op de Bijzondere Scholen zal de nieuwe schrijf-

wijze gevolgd worden.

CABARET TOVERBAL.
Dat de misere ook de toneelmensen treft, kan uit

tal van voorbeelden blijken.

Nu is weer de combinatie, die het gezelschap, van
het Toverbal bijeen had gebracht, uiteengevallen.

De publieke belangstelling was zo gering, dat in

maanden tijd nog geen weekloon ontvangen kon wor-
den.
Ook te Zandvoort heeft dit cabaretgezelschap een

toneelavond gegeven.
De bezoekers van deze avond hebben dus een zeld-

zame avond gehad. Een avond, die nooit meer terug-

komt.

VOETBALCLUB S.H.E.L.L.
Deze zomer is door bovengenoemde club meermalen

tegen andere clubs uitkomen. Dit bracht, wat de ter-

rein-kwestie betreft geen moeilijkheden, want men
speelde op het strand bij het Noorderbad.
Nu komt echter het echte voetbal-seizoen aan en de

jongens willen graag blijven doorspelen. Maar waar?
Nu gaat het op het strand niet zo gemakkelijk meer,
daar weer en wind dit meestal geheel belet.

Sportvrienden, voetbalverenigingen hier te Zand-
voort, is het u mogelijk iets voor deze jongens te doen?
Bestaat de mogelijkheid dat op Zaterdag of op be-
paalde uren des Zondags van de terreinen gebruik ge-

maakt kan worden? Bespreek het eens in uw sport-

kring, en stelt u in verbinding met het secretariaat van
voetbalvereniging S.H.E.L.L., Zeestraat 61, alhier.

Gebouw MONOPOLE
Groote zaal — Stationsplein — Telefoon 40

Feestelijke

Openings Dansavond
OP ZONDAG 7 OCTOBER

van het Wintersalson en vervolgens iedere
Zondagavond.

Dansmuziek The Monopole Gold Stars

5 personen onder leiding Wil Janbroers.

Wij brengen gezellige avonden gelijkwaardig aan
onze zomerexploitatïe. Dans-, Dirigeer- en tal van
amusante wedstrijden om fraaie -prijzen.

Verkiezing der Dans Koningin van het winter-

saison. Deze dame ontvangt als prijs een Toe-
gangsbewijs voor alle Monopole voorstellingen
gedurende het geheele jaar.

Komt Dansen in een beschaafde omgeving. Onze
bezoekers komen tevens in aanmerking voor a.s.

Danswedstrijden om het Kampioenschap van
Zandvoort.

DANSLEIDING J. STOL Jr.

Openings Dansavond VRIJ ENTREE
|— LAGE CONSUMPTIE PRIJZEN. — §
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Onze collectie HAARD- enVULKACHELS
— is compleet geëtaleerd. —

*

Bronzen en Koperen Kolenkitten
Haardketeltjes in koper en Brons
— Haardstellen —
TOCHTBAND in diverse soorten

KACHELZEÏLTJES vanaf 28 et
|

Kachelhaakjes, Poken, Tangen, Mica,
Vuuraanmakers, Kolenkitten, Hak-
bijltjes, Kachelpijpen, Ellebogen, Bed-

kruiken.

®
m
m
m
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Complete Grijze Keuken Uitrusting f 14,95

ia

HsBÏiesti*aat 37 Telefoon 311

MONOPOLE MENU.
De najaarsdagen hebben zich aangekondigd. Storm

en regen, koude kilte zijn reeds ons deel geweest.

Onze wensen en verlangens zijn andere geworden,
dan we in de zomertijd koesterden.

Bijzondere aandacht zal deze komende winter Mono-
pole vragen.
Wat we deze, zomer van de verschillende program-

ma's zagen, heeft ons getoond, dat de heer Kiefer het
juiste standpunt bij zijn exploitatie inneemt.
Een standpunt, dat in de allereerste plaats onderge-

schikt is aan het in Monopole zo hoog gestelde: Wat
verlangen de bezoekers?
Het onvermoeide pogen van de heer Kiefer heeft be-

wezen, tot succes te leiden, want aan gezelligheid, dus
aan gasten heeft het in Monopole nooit ontbroken.

Integendeel, we hebben er ons meermalen over ver-

wonderd, dat bij de seizocnstilte, die toch het bijzonder
teleurstellende was dit jaar, hoe in de feestgestemde
menigte, die de grote Monopolezaal vulde, niets van
die stilte te ontdekken was.
Voor Monopole heeft de heer Kiefer een geheim, dat

kan niet anders.
Een deel van dat geheim kunnen we raden, dat is zijn

onvermoeibare werkijver, waardoor hij steeds wat an-
ders, wat nieuws, wat beters tracht te brengen.
Wordt de belangstelling van onze inwoners getoond

door 'n druk en een geregeld Monopole bezoek, aan
de andere zijde is het heel gemakkelijk te verklaren, dat
de heer Kiefer die belangstelling gaarne levendig wil

houden .

Ook dan, wanneer na de zomertijd Zandvoort als 't

ware automatisch in haar winterslaap terug gaat.

We vergeten niet, dat Zandvoort tal van verenigin-
gen heeft, die elk hun feestavonden organiseren.
Maar voor de gast en de vreemdeling zijn deze avon-

den, meer de belangstelling in de vereniging dienende,
toch niet dat, wat gewenst wordt.
Het nieuwe plan, dat in Monopole wordt uitgevoerd,

verdient daarom wel aller belangstelling, omdat we het
van belang achten ook voor het vreemdelingen verkeer
in de wintertijd.
Op Zondagavond zal in kille en gure tijd de zomer-

vrolijkheid en de zomerse gezelligheid nog haar hoogtij
vieren in Monopole.
Wil men weten hoe?
Niets zal gemakkelijker zijn, dan om dat te weten.
Een band, The Monopole Gold Stars, dansleiding on-

der de bekende uitstekende leiding van de heer Stol.

artisten en niet te vergeten de drijfkracht van dat al,

de zelfde zorgzame exploitatie van de heer Kiefer.

Op deze eerste avond van een nieuw programma zal

vrij entree gegeven worden.
Wie Monopole kent, zal daar gaarne terugkomen.

Deze avonden geven een nieuwe gelegenheid. Mono-
pole is om haar avonden van stemming en gezelligheid
bekend.
Dus zullen deze avonden zonder twijfel aan aller ver-

wachting beantwoorden.
Vooral, wanneer de bekende Monopole feesten op

deze avonden worden georganiseerd. En als onze gas-
ten weten, dat hun uitstapje naar Zandvoort hen niet

voor gesloten deuren laat staan en ze weten, dat een
Monopole avond hen een uiterst verzorgd programma
biedt.

Zondagavond zal reeds tonen, of het voldoen aan het
verlangen van velen, slagen zal.

Om het Monopole Menu volledig te maken plaatsen
we nog daarnaast de weldadigheidsavond van Weso-
magto Begagégo, die als slotavond van de Joodsche
feestdagen hedenavond — Zaterdag 6 October — in

Monopcle gegeven wordt.
Een zeer bijzondere avond altijd.

Dan komt Zaterdag 13 October Phoenix op de plan-
ken en zal Dinsdag 16 October het gezelschap van
Eduard Verkade ons brengen: Als Ouders slapen.

In Amsterdam heeft dit toneelstuk avond aan avond
een reusachtig succes. (Adv.)

25-JARIG JUBILEUM v. d. FIRMA L. J. RINKEL.
Voor oud Zandvoorters zal het wel zó zijn, dat ze

zeggen hé, is dat al bijna 30 jaar geleden, dat we hoor-
den dat Paul Kaiser op 't land van Groen een win-
kelhuis met bakkerij ging bouwen? Wie van ons toen
de gesprekken hoorden van dien tijd, herinneren zich
nog wel dat er werd gesproken als van een soort waag-
halzerij.

In ons baddorpje waar toch al flinke oude gevestigde
bakkerijen waren, wie kon daar nu heil in zien. l

Maar op 't land van Groen werd een bakkerij met
winkel gebouwd, en voor dien tijd zoals we toen zei-

den een bakkerij met winkel naar de eisen des tijds.

Wie had toen kunnen denken, dat door deze zaak
op verschillende vakwedstrijden eerste en tweede prij-

zen gewonnen zouden worden.
Nu zijn we een klein 30 jaar verder en zien nu het re-

sultaat van die z.g. waaghalzerij. Na korte tijd kregen
we een naamsverandering en werd het firma Henri J.

Carels, en voor deze firma was de heer L. J. Rin-
kel zetbaas. Ruim 2 jaren hebben de heer Rinkel en zijn

vrouw deze betrekking waargenomen, met een werklust
die dikwijls ver te zoeken is, vergetende eigen leven,

want waar anders tijd dan voor de zaak. In de nacht
bakken en eerst smorgens de vroege klanten, later de
gewone wijk in.

Het resultaat echter heeft bewezen dat om eigenaar
van de zaak te worden, niemand beter kon zijn dan de
heer L. J. Rinkel, en alzo geschiedde, nu 25 jaar gele-

den.
In deze 25 jaar is er heel wat in de bakkerij wat

ovens betreft veranderd en verbeterd. De heer Rinkel
wist met z'n tijd mee te gaan. Aan de bakkerij werd de
tegenwoordige Lunchroom gebouwd, en ieder die nu
het massale gebouw van Bakkerij, Winkel en Lunch-
room aanschouwd, neemt z'n petje af voor zoveel on-
derncmings-geest. Achter deze ondernemingsgeest zul-

len zeker de zorgen niet zijn uitgebleven, maar juist de-

ze zorgen maken het resultaat zo schoon. Vandaar dat
het 25-jarig jubileum een van de mooiste dagen zal zijn

van de in deze jaren geworden familie Rinkel.

Trouwe werkers stonden en staan nog steeds als aan
het beain de familie Rinkel ter zijde. Raben en Peetoom
de eerste nu als kelner in de lunchroom en de tweede
als chef in de bakkerij. Trouw hebben zij hun plicht ge-

daan, danrom kunnen zij ook met trots op hun 25-jarig

jubileum als medewerkers terug zien en zullen zij als

hedenmiddag van 3—4 receptie is en de familiekring
Rinkel de gelukwensen in ontvangst mogen nemen, ze-

ker hun deel daarvan niet onthouden worden. Moge de
familie Rinkel en hun medewerkers nog vele jaren ar-

beiden aan hun zaak. Dat zal zeker door alle inwoners
van Zandvoort van harte gewenst worden.
Ter gelegenheid van dit jubileren is heden een spe-

ciale etalage met fraaie versieringen gemaakt.

GEMEENTE BADHUIS. •

In de week van 24 tot en met 29 Sept. werden 35 kuip-
en 303 douchebaden genomen.
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ï.aat Uw Meubelen of Uw gehele In-

boedels door ons

VEILEN
Koopt ook hele of gedeeltelijke Inboedels

Tg Huur:
ONGEM. HUIS, bev. zitk., slaapk., keuken, 2 grootc

slaapk. boven, per week ƒ -00

ONGEM. VRIJ HUIS, bev. zitk., slaapk., groote tuin

voor en achter, per maand „ 30.

—

ONGEM. VRIJ HUJS, bev. ben. 2 kamers met keuken,
boven 3 kamers met vaste waschtafels, per maand

ƒ 35.—

ONGEM VRIJ HUIS, bev. ben. 3 kamers, keuken, ser-

re, boven 4 kamers, per weck „ 10-

—

ONGEM. VRIJ HUIS, bev. 1 kamer en keuken, boven
3 kamers, per week „ 6.

—

ONGEM. BOVEN- EN BENEDENHUIZEN,
per week „ 6.75

VRIJE VILLA, aan de Brederodestraat, Duinzijde,
per jaar „ 600.

—

BOVENHUIS, aan de Zeestraat, bev. 3 kamers, keu-

ken, boven groote zolder, per maand . . . . „ 28.

—

BENEDENHUIS, aan de Zeestraat, bev. 3 kamers met
keuken, per maand „ 27.00

GROOTE GARAGE in centrum van dorp, p.mnd. 25.-

ONGEM. HUIS, bev. 2 kam., keuken, boven 3 slaapk.

met zomerhuis, p. maand „ 30.

—

HUIS, bev. groote zitkamer, keuken, 4 kamers boven
per week „ 7.

—

ONGEM. VRIJ HUIS, per week „ 6.50

NIEUW GEB. HUIZEN, bev. kamers en suite, keuken
boven 4 slaapkamers met groote zolder, Spoedig^ te

aanvaarden, per week ,, 7.00

WINKELHUIS, aan de Oranjestraat, eventueel over-

name van Inventaris, prijs billijk.

BOVENHUIS, 3 kamers met keuken en balkon
per week „ 6.00

BOVENHUIS, 3 kamers met keuken, per week „ 5.00

BOVENHUIS. 4 kamers met keuken en balcon
per week „ 6.25

VILLA, bev. ben. zitk., Eetk., keuken, groote tuin met
garage, boven 2 slaapkamers, per maand ..„ 40.

—

VILLA, bev. ben. 2 kamers en keuken, kelder, groote
slaapk. kleine slaapk. en achterslaapk.; 2c etage vier

slaapk. m. vaste waschtafels, per maand . . „ 58.

—

ONGEM. HUIS, bev. 2 kamers en suite, keuken, serre,

zijkamer, voor en achter tuin, per maand . . ,, 32.00

BOVENHUIS, 2 kamers en suite met keuken en zij-

kamer, per maand ,, 30.

—

NIEUWGEBOUWDE VILLA'S m. centr. verwarming
aan de Zandvoortsche laan bij Halte Tram, voor bil-

lijke prijs.

BOUWGROND TE KOOP OP EERSTEN STAND.
VERZEKERT U BIJ ONS TEGEN BRANDSCHADE

TEGEN BILLIJK TARIEF.
Agent van de Haarlemsche Brandverzekering Maatsch.

van 1846.

Alle inlichtingen kosteloos.

Makelaar W- PAAP
ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

Het is de moeite waard
onze Etalage eens te bekijken. Wij bieden U
Prima lange Dames Camisoles . . . 49.—39 et

Extra zware Interlocke camisole ... 65 et
Zuiver wollen Dames Camisoles en Directoires.

Spot!!
In kousen ruime sorteering, vanaf . . . 29 et
Heeren sokken in wol en macco, vanaf 8 et

ALLEEN BIJ ONS:
prima Interlocke Dames Onderjurken

mooie kleuren 128 et

FLANELLEN
Kinderpyama's in alle maten vanaf ... 69 et

ONZE RECLAME
Flanellen Dames Nachthemden met lange
mouwen 1.2S—.0.98 69 et

Corsetten, Busteh., Jarretelgord., v.a. 39 et

Prima wollen Costuumrok, koopje . . . 198 Ct

Zoekt U een moderne Jumper of Dames japon.

— Bij ons het juiste adres. —

Koopjeshuis
Kerkstraat 32 Naast Albert Heijn

mm
10 K.g. 70 K.g.

Zandaardappelen

ii

pK.g.

DE ECHTE DUIN ....
ZEEUWSCHE BONTEN . .

ZEEUWSCHE BLAUWEN
ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS
PUIK BEVELANDERS . .

DUIN DRIELINGEN . .

GROVE DUIN (niet hol) . .

BONTEN DRIELINGEN .

BLAUWEN DRIELINGEN

p, K.G. p. 10 K.G.

. .6 ct 55 ct f

VERZENDEN DOOR GEHEEL NEDERLAND.
Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

8



Hiermede geven wij kennis
van de geboorte van onzen
Zoon

JACOB PIETER
A. KEUR.
A KEUR—PAAP.

Zandvoort, 1 Oct. 1934.
Oosterparkstraat 6.

TE HUUR: ONGEMEUB.
Ruim Bovenhuis
3 kamers, 2 zoldcrk., enz.

op goeden stand. Huurprijs
ƒ 25.— p. mnd. event. gcm.
Te bevr. Woningbur. „Ken-
ncmerland", i [oogeweg 66.

BIEDT ZTCir AAN voor
dag en nacht

NET MEISJE
v.g.g. v. direct of later.

Liefst Zandvoort of Bent-
veld. Adres C. Keur, Ko-
zennobelstraat 14.

TER OVERNAME:

Uitstekende Jongensfiets

ƒ 15,—. Zandv. laan 241.

MEVROUW U behoeft geen geld weg te gooien om
naar de stad te gaan om iets nieuws aanteschaften op
gebied van MEUBELEN. U kunt wel meer betalen
maar niet beter 6lagen, wij hebben het nieuwste wat

de Jaarbeurs bracht aangekocht.
Mooie e,iken Theemeubels, vanaf ƒ 7.50

Eiken Dressoirs, vanaf „ 19,50

Solied Eetkamer Ameublement „ 35.

—

Pracht Spiegels, geen blik maar glas, onder garantie 7.50
Diverse Clubs, vanaf „ 8.50

Prachtig Pullman 3-deelig bedstel, onder gar. . „ 37.50
Prima Vloerbedekking, per meter . ƒ 0.65 en „ 0.80
Haardfauteuils met pracht kussens . . . . „ 7.50

G* BARTELS
BIJ DE PARADIJSWEG.

Brederodestr. 58
(GESLOTEN HUIS)

BIEDT Z1CII AAN.

NETTE JONGE WERKSTER
2 guld. heelc, ./' 1.25 halve
dagen. Br. ond. no. 1601
bur. Zandvoortse Courant,
Gcrtcnbachs Drukkerij.

TE HUUR:

Ongein, nieuw Heerenhuis

op Ie stand vlak bij zee.

8 kamers, 2 W.C.s, ingem.
badkamer, vaste waschta-
fcls. Huurprijs ƒ 700.—p.j.

Br. ond.no. 1602 bur. Zand-
voortse Crt. Gcrtcnbachs
Drukkerij.

GEVRAAGD
tegen 15 October bekwaam

DAGMEISJE
boven 18 jaar van 's morg.
8.15 tot 5 uur nam. v.g.gv.

Zich te melden Kostvcrlo-
renstraat 127.

TE KOOP:
Een zoo goed als nieuwe
JONGENSFIETS ƒ 13—
1 JONGENSFIETS ƒ 6.50

1 kl. Heerenfiets ƒ 12.50

met garantie.
Parallelweg 17 Zandvoort.

TE KOOP: STERK

TRANSPORT RIJWIEL
./ 15.— Groote Krocht 13

TE HUUR:

Gedeeltelijk Gem. Kuis

van 15 Oct.— 15 April. Prijs

./ 3.50 per weck. Zeer ge-
schikt voor Jultr. ot Wed.
Vanaf 15 April gratis, te-

gen vergoeding van cenig
huiswerk. Br. ond. no. 1603
bur. Zandvoortse Courant,
Gcrtcnbachs Drukkerij.

ZALM
per groot blik < 23 et 4>.

Jurfr. geeft les in FIJNE
HANDWERKEN, b.v. pa-
troonbrcien, haken, schilde-
ren, Smirna borduren, enz.
Inlichtingen te bekomen:

Haarlemmerstraat 42

Adverteert in dit blad

J. G. NÏJHUIS
GROOTE KROCHT 32 - TEL. 370

ƒ 40.—
„ 27.50

» 25.—

Ondergeteekende bericht hiermede aan zijn geachte
clienteele de ontvangt van de nieuwe modellen en sta-
len tegen zeer matige prijzen.

COSTUUM NAAR MAAT
WINTERJASSEN NAAR MAAT . . .

MANTELS NAAR MAAT
VRAAGT U EENS STALEN?

Ze worden u gaarne toegezonden.

Laat nu Uw Bontmantels en Winterkleeding in orde
maken.

DAMES- EN HEEREN KLEERMAKER
BONTWERKER

A. F. ZORN
KERKPLEIN 8 — TELEFOON 306

Tevens Reparatie- en Oppersinrichting.

I

GEVRAAGD:
Net Dagmeisje
halve dagen. Aanmelden
tussen 8—9 uur. Dr. Gerke-
straat 34rood.

TE KOOP:

PRIMAHAARD
zoo goed als nieuw Garage
Verstecge, Pakveldstr. 21.

TE KOOP:

Invalide Wagen
5 Terrasschotten
met glas.

„DE WITTE ZWAAN"
Brugstraat 1-17-19 Tel. 464

Ê Sigarenmagazijn „Brederode"
PARADIJSWEG HOEK BRE D ERODESTRAAT

PROBEERT U EENS:
„VAN HOUTEIM'S RECLAME" 4 et Sumatra
„PRINS WlAURiTS" ... 5 et „
„BREDERODE'S CORONA'S 6 et ,,

„BOK" 5 et Vorstenl.

Alleen hier verkrijgbaar „La Paz" Sigaren
Versche Corona's 6—8 en 10 et
Versche Havana's . . . 8 et kloek model
LA PAZ CIGARILLO'S 10 stuks 30 Dt

Zoojuist aangekomen het Nieuwe fabrikaat der La Paz fabrieken

Het Volle Pond 6 et
Een geurige, smakelijke en kloeke 6 ets Sumatra.

Een uitgebreide sorteering Sigaren, Sigaretten, Tabak enz.

ZIET DE ETALAGE ZIET DE ETALAGE

Beleefd Aanbevelend, ]. C. van HOUTEN
#

CORRESPONDENTIE.
Door de groote toeloop van advertenties waren wij

genoodzaakt enige berichten tot volgende week te la-

ten overstaan o.a. artikel cursus V.A.R.A., K.L.M.,

Zandvoortse Middenstand, Zandvoortse Schaakclub,

Ascheid Ds. Padt, „Waarheid".

BH

CADEAU kunnen wij

het niet geven, maar
het is bijna voor niets bij

LJ.VANNORDE - Zeestraat 10

Pracht groote Bloemkool 14 et

Mooie Spercieboonen, per pond 5 et

Kas Snijboonen, per pond 12 et

Andijvie, per pond 4 et

Postelein, 3 pond voor 10 et

Mooie Spinazie, 3 pond voor 25 et

Groote bos Wortelen voor 12 et

Tomaten, 3 pond voor 10 et

Uien, 3 pond voor 10 et

Koolraap, 3 pond voor 10 et

Winterwortelen, 3 pond voor 10 et

Gesneden Roode Kool, per pond 6 et

Stoofperen, 5 pond voor 25 et

Moes Goudreinetten, 5 pond voor 25 et

Heerlijke Zoete Kasdruiven, per pond .... 16 et

Fijne Handappelen, 3 pond voor 25 et

Fijne Handperen, 3 pond voor 25 et

VOOR RECLAME:
10 Kilo BESTE KLEIAARDAPPELEN voor 55 cent

Bestellingen worden met spoed bezorgd voor dezelfde
prijzen.

Eerdaags Groote
Nette goederen kunnen nog worden inge-

bracht desverlangd gehaald.

Tevens het adres voor Inkoop van Geheele
en Gedeeltelijke Inboedels.

Makelaar Henk Leising
Burg. Engelbertsstraat - Kantoor: Hoogeweg 27

MEVROUW heeft u onze KALFS-
GEHAKT a 14 et. per ons al eens
geprobeerd???? Buitengewoon van

kwaliteit en smaak.
Kalfs Boterhamworst, per ons 10 et

Onze bekende Schouderham, per ons . . 15 et

Gekookte Rookworst, per ons 10 et

Leverworst, per ons ... .... 8 et

Bloedworst, per ons 8 et

Rauwe Geldersche worst, lc kwal. p.p. . .49 et

B.F.M. Boter, per pakje 30 et

niet te onderscheiden van Roomboter.

SPECIALE AANBIEDING
Blikjes Cornet bief, zoolang de voorraad strekt

per blikje 29 et.

Chalet kaasjes, per doosje 32V2 et

Snijkoeken, wegende ongeveer 1 Kilo . . 25 et

I, J. Knotter - Haltestraat 36
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HEEFT U ONZE
Nieuwe soorten Gebakjes

al reeds geproefd?
Uw adresTevens

voor

OVERHEERLIJK SPECULAAS EN BROOD

Brood- en Banketbakkerij „WILLY"

D. Schaap - Zeestraat 13
TELEFOON 463
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Z.V.V. „ZANDVOORT".
Uitslagen van 30 Sopt.

Zandvoort 1—Z.F.C., 4—2.
VI. Vogels I—Zandvoort 2, 17—2. (Niet slecht).
T.H.B. 4—Zandvoort 3, 2—3 (speelde met 10 mensen).
Ripperda 3—Zandvoort 5, 3—2 (compleet en op tijd

vertrekken; een volgende keer beter.)
Vijfhuizen 2—Zandvoort 4, 2—4, (goed gewerkt).
Zandvoort Jun. A—Haarlem B, 1—5. (kansen genoeg,
maar slechte schutters.)
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld:

Hillincn 1—Zandvoort 1. (Aanpakken is de boodschap)
Voor 't eerst zal dan a.s. Zondag 2 uur op 't Zand-

voort-terrein een K.N.V.B, junioren wedstrijd plaats
vinden. Entree 25 cent. Zandvoort junioren moeten de
strijd aanbinden tegen Z.F.C. (Zaandam). De spelers
mogen zijn van 17 tot 20 jaar. Nu speelt Zandvoort
voor 't eerst in deze afdeling en is ook buitengewoon
zwaar. Maar jongens doe in elk geval je best, de strijd
zal best 't aanschouwen waard zijn. Voorlopig is de sa-
menstellingen A. Keur, J. v.d. Bos, J. Slagveld, W.
Schulpzand, B. Touber, P. J. Schroedcr, Jan Koper, G.
Koper, E. van Orde, E. Kerkman, D. Luyendijk. AI
wordt het een nederlaag, dat is niet zo erg, denk er om
van de tegenstanders valt veel te leren, daar de meeste
elftallen die in deze afd. uitkomen, getraind worden.
Zandvoort 2—V.O.G. 2 uur. En hoe nu de uitslag??

Zandvoort 3—D.C.O.J. 12 uur.
Zandvoort 4—H.F.C. 7. 12 uur. Aanpakken jongens.
Zandvoort 5—Hillegom 4, 10 uur. Entree 15 cent.

Zandvoort A H.V.B, jun.—R.C.H. b. 12 uur.
Zaterdag A-adspiranten uitgesteld. B. naar Sizo, Hil-
legom op de fiets. 1 uur Tramplein.
Onze jongens leden (Contributie 13 et.) worden er

op attent gemaakt, dat zij enkel toegang hebben, geen
broers of zusters meebrengen.

a.s. ZONDAG naar de VOETBALMATCH

Hillinen — Zandvoort
te Hillegom per

RSëvko Touringcars
a f 0.80 per persoon. Vertrek 12.45 uur
van de Garage Oranjestraat - Telef. 224-

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van Zondag 30 September:

W.M.S. I—Zeemeeuwen I, 2—0.
Zeemeeuwen II—Stormvogels III, 1—3.

Zeemeeuwen III—E.T.O. ï, 2—4.
D.C.O. I—Zeemeeuwen IV, 5—4.
Zeemeeuwen V—D.I.O. III, 0—3.
H.F.C, b jun.—Zeemeeuwen jun. 3— 1.

Voor Zondag en Zaterdag 7 en 6 Oct. zijn vastge-
steld:
Zeemeeuwen I—Halfweg I, 2 uur.
Haarlem III—Zeemeeuwen II, 10 uur.

R.C.H. 6—Zeemeeuwen 3 is uitgesteld.

Zeemeeuwen IV—Hillegom II, 10 uur.

E.D.O. IX—Zeemeeuwen V, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—Bloemendaal jun. 12 uur.

Zaterdagmiddag 3 uur: Zeemeeuwen a adsp.—R.C.H,
b en om 4 uur Zeemeeuwen b—R.C.H, d adsp. V.V.H-
adsp.—Zeemeeuwen c adsp.
Op onze j.1. gehouden bestuursvergadering werd voor-
lopig geschorst gedurende het onderzoek W. Keur I en
voor het verdere gedeelte van dit seizoen Th. de Rooij-

In verband met de hoge kosten verbonden aan een
onderzoek naar de schuldvraag bij het voorgevallene
tijdens of na afloop van- een wedstrijd zullen in 't ver-
volg deze onkosten worden verhaald op de schuldige
speler(s).

Voorgesteld als adspirant lid D. Hamel, Koningstr.34
Bestuursvergadering op Maandag 8 Oct. des avonds

8 uur aan het bekende adres.

BEKENDMAKING
DE EERSTE ZANDVOORTSCHE GROENTEN
EN FRUITHAL zal eerdaags VERPLAATST
worden van

Rozennobelstraat 18
naar

GROOTE KROCHT 25
R. HOGEN-ESCH - TEL. 237

: GROOTE AFSLAG S
X ZÉ& ei& EtssBag® %

VfGe&GfohouvtfGrif

I A. IViolepaar |
& Schoolstraat 3 - Telefoon 534

t
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Orgaan der Gemeente Zandvoort ~ OFFICIEELE BADC0Ü1UNT met Badgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar '. 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

EEN VERTREKKEN.

Het moet al een heel bijzonder vertrekken zijn, als

het de belangstelling wil wekken onder onze bewoners
van het Zandvoortse baddorp.

Zijn we niet elk jaar gewend, om bij het scheiden van
de zomer afscheid te nemen van velen.
Wordt dan niet betoogd en wordt dan niet verzekerd,

dat de kleine betrekkingen, in het seizoen vaak aange-
knoopt, dan zullen leiden tot vriendschapsbanden, ver-
sterkt door eerlijke trouw?
Het herhaalde gaan en komen heeft afscheidnemen

tot een gewoonte gemaakt.
's Werelds beslommeringen, waardoor vele zo mooi

gekoesterde plannen tot onmogelijkheden worden, dra-
gen daarenboven ook nog het hunne bij tot vervlakking.
Zo wordt het afscheidnemen bij vertrekken vaak niet

meer dan een uiterlijkheid, waaraan zelfs het uiterlijke

gaat ontbreken, omdat door de leegte van de woord-
fraze de holheid van daarbij te duidelijk wordt aange-
toond.
Maar hier was het een ander, een heel ander geval.

We houden er ons van overtuigd, dat het geen woor-
den met holle klank zijn, als we neerschrijven, dat het
heengaan van de heer Padt voor Zandvoort een verlies

is.

En om maar dadelijk te zeggen, waarom wij dat me-
nen, dan is onze vaste overtuiging, dat menige uit vals-

heid en laster gebouwde belaging bij hem is te pletter

gelopen.
Padt was — en zelfs politieke tegenstanders erken-

den dat — hij was wat men zo kernachtig kon zeggen
al klinkt het woord nu niet zo, hij was: een ronde vent.

Met smoesjes moest men bij hem niet aankomen.
Voor een gaan langs gluiperige wegen leende hij zich
niet.

Hij gaf aan zijn polieke tegenstander de volle achting
voor diens goede capaciteiten, al spaarde hij daarnaast
hem zijn felle critiek niet.

Hii was een ridderlijke en een eerlijke tegenstander.
Een, die bij alle dingen, ook bij het kwaad, het eerst

naar het goede zocht.
Laten we veronderstellen, dat het niet de Zandvoort-

se ervaring was, die hem telkens en telkens de vraag
deed stellen: Zou het wel waar zijn?

Wat een kracht gaat er uit van een persoonlijkheid,
die zo hoog kan staan, dat grote vertrouwen als een
beginselvertrouwen te uiten!

Voor de schuldige, gebukt onder het onmeedogende
volksoordeel, maar meer nog voor de onschuldige, wien
de laster met haar overdrijving niet gespaard is.

Het is geen wonder, dat velen, zeer velen zijn heen-
gaan daarom betreuren.
Vooral zij, die van verre hem nabij waren, die het

vertrouwen op hem stelden en wier zekerheid hij was,
dat er nog rechtvaardiging was te vinden, vooral zij

zullen dit heengaan betreuren.
Het afscheid is geweest, zoals te verwachten was.

Maar juist in deze dagen heeft de mening sterker zich
bij ons gevestigd, dat daarbuiten Padt bij honderden

IDEALISME - EGOÏSME.
Niet ieder mens bezit idealisme, maar het egoïsme

wordt elke sterveling bij de geboorte meegegeven, om-
dat het egoïsme eigenlijk niets anders is, dan het dier-

lijk instinct van zelfbehoud; egoïsme is een natuurlijke
eigenschap van mens en dier.

Het is de tegenstelling idealisme-egoïsme, waarop alle

pogingen, de wereld tot een paradijs te maken, te .plet-

ter slaan.
Wij kunnen dit, de gehele wereldhistorie door, con-

stateren. Elke oorlog, elke twist, elke onenigheid, elk
verschil van mening, elke misvatting, alle strijd waar-
om dan ook, hieronder tevens de strijd om het bestaan,
vindt zijn oorzaak in een van den wil afhankelijk of
onafhankelijk egoïsme.

Is de laatste oorlog er niet een geweest, die zijn oor-
zaak vond in zelfbehoud? Was het niet zuiver een ex-
pansie-oorlog? De moord op den Oostenrijksen Aarts-
hertog in Serajewo moge dan de aanleiding tot de vol-

kerenkrijg geweest zijn, de oorzaak lag veel dieper.
Duitsland, met zijn overbevolking, met zijn groot

surplus aan productie, zat opgesloten als in 'n corset, de
strijd om het bestaan van het Duitse volk moest resul-

teren in een oorlog, waartoe reeds jaren de voorbe-
reidingen in den vorm van zware bewapeningen te land
en ter zee getroffen waren.
Wij schrijven: cle strijd om het bestaan moest resul-

teren in een oorlog. Hij zou zeker te voorkomen zijn

geweest, indien het idealisme had kunnen zegevieren
over het egoïsme.
Maar dit geschiedde toen niet, en zou evenmin thans

geschied zijn. Want verder dan ooit heeft het mens-
dom zich van het idealisme afgekeerd.
Eigenaardig dit te moeten zeggen in een tijd van be-

schaving, die ons zo veel vooruitgang op verschillend
gebied bracht, die ons zoveel schonk, dat het leven
kan veraangenamen en verlichten.
Dank zij de talloze belangrijke uitvindingen, dank zij

de grote voorzieningen op sociaal gebied, dank zij ma-
aarde, die niet moede wordt te geven, dank zij ma-
chines, die zware en lange arbeid overbodig maken,
dank zij de moderne verkeersmiddelen, die het vervoer
tussen de volkeren onderling zozeer vergemakkelijken,
zouden wij universeel een leven kunnen hebben als in

een paradijs.
En toch. . . . overal waar wij de blikken heenwenden,

als de man werd gezien.

Moesten zij hun getuigenis in het openbaar daarvan
afleggen, de zaal van het Gebouw Brugstraat 15 had
veel en veel groter moeten zijn om clan allen te kunnen
bevatten.
Hadden zij op een andere wijze van Padt afscheid

willen nemen?
Zo met getweeën in de kamerstiltc, bij het zachte

zoemen van het gele schemerlicht terwijl daar buiten
langs de opengeschoven deuren het windje van de bui-
gende hclmtoppcn naar de glasblauwe zee zich spoedt,
waar het laatste avondschijnscl van het licht zich weer-
spiegelt in de stilte der diepten.
Hadden zij zo. . . .?

Maar zeker kunnen zij er van zijn, die zo dachten,
dat hun wensend denken uitgedragen is en overge-
bracht wordt.
Ook hun wens, dat het hem en de zijnen daar in het

verre Oosten van ons land goed zal gaan, kan niet ver-

loren zijn gekoesterd, is dat niet en wordt dat niet.

Laten we, om even aan te tippen hoe dit heengaan
van Padt als een verlies gevoeld werd door hen, die in

de Kring hem nabij stonden, even een korte opsomming
geven van het officiële afscheid in de Brugstraat.

Zaterdagavond nam de Zandvoortse Jongeren Kring
afscheid van Ds. Padt.
Wie wel eens avonden in de Jongeren Kring heeft

meegemaakt en daar mocht horen, hoe ds. Paclt tracht-

te juist aan de jongeren leiding te geven, kan begrijpen,
dat ook dit een moment was in deze laatste dagen.
Het was ons dan ook niet vreemd hem te, horen zeg-

gen, dat juist dat werk der jongeren hem vaak tot

steun en kracht waren geweest in het moeilijke van de
arbeid.

De voorzitter, de heer LI. Pfundt bracht ds. Padt op-
rechte woorden van dank.
Dat dit afscheid niet een verlaten van de Jongeren

"zal worden, dat cis. Padf nog dikwijls de roeping zal

gevoelen, op hun avonden als vroeger zijn verklarend
woord in hun midden te willen brengen, werd ten volle
gewaardeerd.
Van deze avond kunnen de ook nog vermelden, dat

mevr. Sterrenburg-Van de Sande, begeleid door mevr.
Siderius haar vocale medewerking verleende terwijl de
heer Joh. Otten het instrumentale gedeelte verzorgde.
Zondagmiddag werd er in het Gebouw Brugstraat

receptie gehouden, waarbij zij, die niet tot de onmiddel-
lijke omgeving behoorden, gelegenheid kregen, afscheid
te nemen.
Hoe de heer Padt door velen van onze inwoners werd

geacht, bleek op deze druk bezochte middag.
Namens de Joodsche inwoners van Zandvoort bood

de heer Speyer een Engelse clubfauteuil aan. Llij herin-
nerde er daarbij aan, wat ds. Padt voor hen was ge-

weest en wat hij in het algemeen voor de Joden had ge-
daan.

geen enkele richting uitgezonderd, is narigheid, ellende,
vertwijfeling, verbittering, wanhoop, wantrouwren, con-
flict op conflict.

Inplaats van verbroedering, eenheid, samenwerking,
zien wij vijandschap, tweespalt, tegenwerking.

Inplaats van ontwapening zien we een steeds sterker
toenemende bewapening, die de financiële draagkracht
der volken welhaast te bovengaat. Met de milliarden,
die werden en worden uitgegeven voor oorlogsdoelein-
den, zou ontzaglijk veel nood gelenigd kunnen worden.
Het idealisme der ontwapening wordt genoeg, en

allerwcge gepredikt. Mannen en vrouwen van naam
maakten en maken zich verdienstelijk voor het ideaal
der ontwapening te strijden. Resoluties werden opge-
steld en aangenomen, petitonementen, getekend door
honderdduizenden, gezonden naar de conferenties, wel-
ke de ontwapening zouden bevorderen, verenigingen
opgericht wier doel uitsluitend en alleen ontwapening
is, het ideaal der ontwapening ondergaat hetzelfde lot,

als zovele andere idealen: het blijkt voor verwezenlij-
king niet vatbaar, voorlopig tenminste niet.

Want in den weg staat het grote egoïsme der groot-
kapitalisten-wapcnfabrikanten, wiei heilloos en mis-
dadig gedoe ze dikwijls aan de kaak werd gesteld, wier
Iouge machinaties nog kort geleden aan het licht kwa-
men bij het onderzoek ener Amerikaanse commissie.
De wereld is hier niet onkundig van. Integendeel, de

ontstellende onthullingen in talloze geschriften en bro-
chures gepubliceerd, hebben ons doen zien, hoc groot
de macht van het wapen-kapitalismc is. Werd na de
oorlog niet bekend gemaakt, dat Duitse soldaten sneu-
velden door Duits gas, Franse soldaten uiteengereten
werden met granaten, gemaakt met Frans materiaal?
Werd een schip, geladen met nikkelstaal, en bestemd

voor Duitsland, niet door een Frans oorlogsschip opge-
bracht naar Havrc, en toch vrijgegeven, dank zij de
macht der internationale wapenfabrikanten?
Vormen, Vickers, Creusot, Krupp, de Skoda-fabrie-

ken geen wereld-concern, dat overal hun geheime agen-
ten heeft, dat een deel der grote pers in het buitenland
beheerst' Was er op de ontwapeningsconferentie geen
Amerikaanse afgevaardigde, die de opdracht had, de
conferentie te doen mislukken?
Wat helpt tegenover dit vuige, vivcze, door het in-

ternationaal kapitaal gesteunde en gevoede egoïsme,
een idealisme? Een idealisme, dat niet strijdt met geld
en voor geld, dat van gekuip, het daglicht niet kunnen-
de velen onderlinge overeenkomsten, afspraken, belof-

In zijn woord van dank, dat de heer Padt tot den
heer richtte gat hij do verzekering, dat in naam van de
humaniteit altijd een beroep op hem gedaan kon wor-
den.
De heer Poots sprak woorden van dank namens de

Bond van N.O. en wat de heer Padt en als Wethouder
en als Raadslid voor het Onderwijs tot stand had weten
te brengen.
De avonddienst in het Gebouw Brugstraat toonde

wel duidelijk, hoc door velen dit heengaan als een groot
verlies gevoeld wordt.
Hoewel alle beschikbare ruimte binnen in beslag was

genomen, kon het gebouw lang niet alle belangstellen-
den bevatten.
Als tekst voor deze afscheidsdienst had cis. Padt ge-

kozen Prediker 3 vers 4. Ik weet, dat al wat God doet,
tot in eeuwigheid zal zijn.

Ds. Padt herinnerde aan het leven van de Kring, de
moeilijkheden, de moeiten en de strijd, het lijden, maar
ook van de vreugde en de overwinning.

Hij hoopte, dat zijn arbeid op Zandvoort niet te ver-
geefs geweest zou zijn.

Want in de loop der jaren was Zandvoort met zijn

duinen en zijn zee hem Het geworden. Vooral de zee,
die elke dag een nieuwe openbaring bracht van het
Goddelijke.
Ds. Padt sprak de wens uit, dat de Kring het begon-

nen werk in kracht en in groei zou blijven voortzetten.
Dat de begonnen opbouw ook tot voltooiing zou ko-
men in de tijden van de toekomst.
De heer Elffcrs richtte zich daarna tot ds. Padt. Spe-

ciaal herinnerde deze spreker er aan, hoe ds. Padt voor-
al zich bij zijn arbeid voor de jongeren geinteresscerd
had.
Ook het arbeiden en werken in de Kring met de ou-

deren werd in een pakkend woord door de heer Elffers
getekend en ds. Padt, en zijn echtgenote en zijn kinde-
ren werden daarbij niet vergeten.
Namens de afd. Heemstede, Benncbroek van de Ned.

Protestanten Bond dankte de heer Blikslager.
^--Tot slot richtte ds. Eadt zich tot ds. Van Pcur<;nro,

die met alle bereidwilligheid zich dadelijk bereid ver-
klaard had, een deel van de arbeid onder de jongeren,
voor zijn rekening te nemen.

In een avond, speciaal Maandag gehouden, in het
Gebouw Brugstraat, namen ds. Padt en zijn echtgenote
afscheid van de Kringleden.
Ook nu weer bleek duidelijk, hoc zwaar dit afscheid

viel te nemen.
Er werden verschillende cadeaux aangeboden o.a.

fauteuil, schemerlamp maar het meest was de heer
Padt wel getroffen, dat men zijn kinderen niet had ver-
geten. Dat vooral vond hij een bewijs, hoe geheel een
zijn arbeid voor de Kring gedacht werd.
Evenals bij de avonddienst op Zondag bracht Credo

Canto haar kunst tot afwisseling.
Dat de heer Padt en de zijnen daar te Zutfen in rust

en vrede mogen vinden, wat hier gezocht werd.
Dat voortgebouwd mag worden met lust en krachtig

van geest, aan wat hier begonnen werd.

ten, toezeggingen, beloningen, corruptie, vCrraad, zelfs

hoogverraad wars is.

Een idealisme, gericht op behoud der beschaving in
de mooie betekenis van het woord, op cultuur, op zelf-
verheffing, zelf-respcct, liefde en vertrouwen der mens-
heid. Idealisme, dat der valse voorstelling van oorlogs-
roem en heldhaftigheid in de naakte werkelijkheid en
afzichtelijkhcid ontmanteld?
Als een Mussolini uitroept: wat het moederschap is

voor de vrouw, is cle oorlog voor den man, dan verge-
lijkt hij de heiligheid der voorplanting bij de onheilig-
heid der vernietiging en moord, Dan blijkt hij volko-
men gespeend te zijn van idealisme, en bezeten te zijn

door egoïsme in gevaarlijke graad.
En als er in ons land een groep mensen is, die aan-

dringt op vergroting van het leger , versterking der
vloot, clan ook is hun idealisme van vaderlandsliefde,
waarop zij zich beroepen, schijn, geen werkelijkheid.
De enorme sommen, welke voor een sterker bewape-

ning van Nederland nodig zijn, zijn waarachtig, zo ze
al ter beschikking staan, te gebruiken voor doeleinden
veel meer idealistischer zijn. En daarbij tegengesteld
zijn aan de egoïstische idee, welke aan eiken oorlog
ten grondslag ligt.

Het idealisme, dat in het onderlinge verkeer, waar-
onder mede is te verstaan het vrije ruilverkecr, de op-
lossing ziet der verwording van dezen tijd, komt op zijn
weg tegen het starre egoïsme, dat elke volk op zich zelf

doet zijn, met al de tekortkomingen en funeste gevol-
gen ervan.
De tijden zijn lang voorbij, zo er al ooit geweest zijn,

dat in isolement kracht gevonden kan worden.
De wereld is geschapen als éénheid, niet als een lap-

pendeken, waarin elk stuk cle minderwaardigheid der
samenstelling demonstreert.

LIct is het egoïsme, dat van onze aarde een lappen-
deken maakte.
Zal het idealisme ooit over het egoïsme zege\iercn?

Wij weten het niet, doch zullen het geloven, en daarom
hopen op de uiteindelijke zege.
Wel weten wij, dat. hoe cgoïstischcr het mensdom

wordt, hoe dieper het in de put van ellende weg zal

zinken.
LIct heeft er alle schijn van, dat de tegenstelling idca-

isme-cgoïsmc nog langen tijd haar vernietigend stem-
pel op deze eeuw zal drukken.

(Nadruk verbodend
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DE NIEUWE SPELLING.
Wel mochten we in diwc mededeling over de nieuwe

spelling zeggen, dat de grote heren het niet eens waren
over de toepassing.

liet meest sterke bewijs voor het niet één zijn in op-

vattint! is wel deze week gebleken.
Voorbeschreven wordt, dat in officiële stukken de

oude spelling gehandhaafd moet blijven. Dit dan voor
stukken, die naar buiten gaan. Voor onderlinge corres-

pondentie is de nieuwe spelling toegestaan, voor zover
het dan weer niet gaat over olticiéle zaken, die hogere
regcringslichamen van dienst moeten zijn.

De nieuwe spelling blijkt dus verre van algemeen toe-

de officiële spelling worden.
Mochten velen dit al een bezwaar vinden, toch gelo-

ve we, dat het erger lijkt dan het in wcrklijkheid is.

Wij voor ons zien er niet anders in dan het afwach-
ten van het einde van een overgangsperiode.
Zodra de thans nieuwe spelling algemeen in gebruik

zal zijn gekomen — het vertrouwen is natuurlijk op
Neerlands jongeren — dan zal spoedig de nieuwe ook
de officieel spelling worden.
Met dat al maakt het, zoals de regeling nu is, een zon-

derlinge indruk.
De nieuwe spelling wordt voorgeschreven, maar niet

voor eigen gebruik, maar voor dat van anderen.
Intussen, de nieuwe mag dan nog niet volmaakt ge-

noemd worden, een zeer grote verbetering is het zeker.

De grote massa voelt het practischc en dat zal de nieu-

we een plaats geven bij ons taalgebruik, waarvan het
nooit meer teruggedrongen zal kunnen worden.

Laten zij, wien deze vereenvoudiging nog niet

ver genoeg gaat de hoop niet laten varen, dat deze
eerste stappen door meerdere gevolgd zullen worden.
Laten wij intussen trachten reeds van het goede, dat

de nieuwe brengt, te profiteren. Al houden we er ons
van overtuigd, dat nog menigmaal, vooral de jongere
jeugd ons zal kunnen betrappen op: lekker een fout.!

We gunnen dat de jeugd bij voorbaat gaarne, want
we kunnen heus van hen niet verwachten, dat ze mede-
lijden met ons, ouderen, hebben.
Met ons ouderen, die na jarenlang worstelen met een

o tegen oo en met vechten tegen een een ee eindelijk

zowat ons weetje wisten en die nu plotseling weer de
ingcheide gewoonte moeten trachten te veranderen.
Waar echter bij de invoering van de nieuwe spelling

ook een beroep werd gedaan op de pers, daar willen

wc gaarne het kleine beetje meehelpen, waar toe de
Zandvoortse Courant kan helpen.
We doen het gaarne, want als maar even de regels

van wijziging worden nagegaan, dan valt dadelijk het
grote voordeel op.

We hoorden vaak de opmerking maken, dat de
Zandvoortse Courant zoveel naamvalsfoutcn had.

't Was slechts een vooruitlopen, op wat nu gekomen
is. Dat had de opmerkzame lezer gauw begrepen.
Maar 't is weer een bewijs, dat veranderingen, ook al

zijn ze verbeteringen, niet maar zo worden aanvaard.
Trouwens, behoefden we dat nog te bewijzen, nu de

officiële nieuwe niet officieel is?

Maar nu de veranderingen dan.
Veiligheidshalve zetten we voorop, wat de onderste

regel van zo menige prijsvraag is: Over de uitslag

wordt geen correspondentie gevoerd.
Gaarne willen we dit doen als de aanvullingslijst, zo-

als de Minister die zal laten samenstellen, bekend is.

We kunnen dan zeggen: Zie de officiële lijst.

De voornaamste regels dan.
1. Bekend was de regel, dat in een open lettergreep

altijd een a en een u werd geschreven. Dezelfde toe-

passing geldt nu ook voor e o. Wat hebben we vroeger
geploeterd op beren en bceren en kolen en kooien, de-

gen en deegen. Overboord er mee. I-ijn.

2. Maar als een woord uit een lettergreep bestaat

en het eindigt op een e, dan wordt het dubbele letter-

teken wel geschreven. Dus thee, vee, zee, ree enz.

3. Dit dubbele letterteken blijft ook bewaard in de
samenstellingen, waarin die woorden voorkomen, ook
al staan ze niet als eindwoord.

Dus: theepot, theeservies, theeblad. Veehouder, vee-
markt, pluimvee. Zeestrand, zeeboezem, binnenzee, zee-

sluizen.

4. In enkele woorden kan dit weglaten van het dub-
bele letterteken aanleiding geven tot verwarring. Een
verwarring dan, door een foutief oogbeeld gesticht. Het
begrip zal meestal wel de goede wegen aanwijzen.
Nemen we als voorbeeld bedelen en het vroegere be-

deelen. Dat laatste wordt nu ook bedelen. Wat bedoelt
men?
Maar kan het heus nu tot verwarring aanleiding ge-

ven als men schrijft: De rijke mensen bedelen de arme
.stakkers die bedelen.

Heus de verwarring wordt hier meer gesticht door de
indruk van het cog, dat in het eerste woord aan het
dubbele letterteken gewend was.

Wil men alle vergissing met zekerheid voorkomen,
dan kan men een klemteken plaatsen op de betoonde
lettergreep. Vroeger deed men dat toch immers ook al

"bijv. déjeuncr.
Dus dan wordt het: De rijke mensen bedélen de ar-

me stakkers, die bédelen.
Nog eens, wij vertrouwen, dat het practische van het

gebruik hier spoedig een speciale nadere aanduiding
•onnodiö zal maken.

5. Bijzondere opmerking verdient de e na de i klank.
Om clan de spreekwijze te steunen, krijgt de e het

tlccltcken. Dus: officiële, principiële, financiële naast
officieel, principieel en finantiecl.

Gaat een ander letterteken de i vooraf dan is nadere
aanduiding niet nodig, daar bij de nieuwe schrijfwijze

van het woord geen verkeerd begrip kan ontstaan.
Als voorbeeld geven we individu — individuele.

We laten het in dit nummer van de Zandvoortse
Courant voor heden bij de wijzigingen in de spelling en
hopen dat in een ander nummer te vervolgen.
Maar wc hebben zoo vaak de Zandvoortse jeugd bij

de nieuwe spelling betrokken. Voor hen nog dit extra.

Wij hebben getracht ons best te doen. Maar al weten
ze het nu nog niet, oude gewoonten kunnen je bij de
beste bedoelingen toch nog vaak lelijk parten spelen.

Daarom hebben uitgever, zetter en redactie een af-

spraak gemaakt.
Zoals dit geschreven werd, is het naar de zettcrij

gegaan en heeft de zetter het overgetikt op zijn zet-

machine.
Maar nu Zandvoortse jeugd, op speurtocht.
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UITSLUITEND HANDWERK dus geen slijtage aan Uw goed.

SAMBO EN J0CK0 VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Oom ploft, na 't maken van een luchtreis,

Op 't dak van een reclamezuil,

Zoo zwart als roet, en vol blessuren,

En op zijn hoofd een dikke buil.

.

Zijn mooie pak — één hoop'loos vod.

.

Oom Toon, hoe droevig is uw lot!

De bijdchandsche bles ligt jamm'rend,
Gelijk een levend hobbelpaard,
Te spart'len op een „ijsco"-wagen,
En de koetsier hangt aan z'n staart.

.

Waar 't and're gebleven is,

Dat punt ligt in de duisternis.

.

^Chocolaterie W* v*cL WerffM
Helpt U de Crisis bestrijden. Ziet onze lage

prijzen ! ï

R&GSame-Aanbieding
Heerlijke TOFFEES . per pond
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GODSDIENSTOEFENINGEN.

ned. hervormde kerk.
Zondag 14 Oct. vm. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 14 Oct. v.m. 9.30 uur: Ds. P. A. E. Sillcvis Smitt
nam. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

.Zondag 14 Oct. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
.n.m..5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 1.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

'Zondag 14 Oct. nam. 6.30 uur: Ds. N, Padt uit Zutfen.
JEUGDDIENST.

Zondag v.m. 10.30 uur: de heer .1. M. Willcmse.
-Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes in

de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.
Deze week elke avond 7 uur lof.

Zaterdag 7 uur loï. 5—9 uur gelegenheid om te biechten
Vrijdag 7 uur lof. 8 uur Congregatie v.d. heren.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat.

Zaterdagochtend aanvanf van den dienst te 8.30 uur.

Zaterdagmiddag aanvang van de Leerocfening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30

Vrijdag 9 Oct. Aanvang Sabbat 5 uur.

Zaterdag Einde Sabbat 5.39.

Het Armbestuur der Ned. Isr. Gemeente maakt be-

kend, dat aanvragen om steun schriftelijk moeten wor-
den ingediend bij de Voorzitter, de heer M. Spijer,

Koninginneweg 37. Mondelinge toelichting der aanvra-
gen kan zo nodig iedere avond bij de voorzitter ge-

schieden.

COMITÉ FLORA.
De trekking van de verloting, deze zomer gehouden,

zal plaats hebben 16 October.
De uitslag zal in het volgend nummer van ons blad

worden bekend gemaakt.
Loten zijn nog te verkrijgen bij de heer Vader, Kerk-

straat.

Maar de Stationsstraat

vanzelfsprekend bij

BROOD haalt U natuurlijk bij den
Bakker

VLEESCH
den slager

KRUIDENIERSWAREN haalt

LI toch zeker niet bij den kolenhandelaar

Koopt dan ook Uw VERFWAREN
bij den VAKMAN-SCHILDER
en dus bij de bekende

GLAS- EN VERFHANDEL

G. DE LEEUW
STATIONSSTRAAT 7

Kachelpijpen vanaf 60 et per M
Elbogen vanaf ... 25 et

Schoonmaken van haarden, Kachels enz.

JAN POOL - Van Ostadestraat 3

MEVROUW heeft u onze KALFS-
GEHAKT a 14 et. per ons al eens
geprobeerd???? Buitengewoon van

kwaliteit en smaak.
Kalfs Boterhamworst, per ons 10 et

Onze bekende Schouderham, per ons . . 15 et

Gekookte Rookworst, per ons 10 et
Leverworst, per ons 8 et

Bloedworst, per ons 8 et

Rauwe Geldersche worst, Ie kwal. p.p. . .49 et

B.F.M. Boter, per pakje 30 et

niet te onderscheiden van Roomboter.
SPECIALE AANBIEDING

Blikjes Cornet bief, zoolang de voorraad strekt
per blikje 29 et.

Chalet kaasjes, per doosje 32V2 et

Snijkoeken, wegende ongeveer 1 Kilo . . 25 et
Grote blik Spcculaas inhoud 3 pond voor 85 et

I. J. Knotter - Haftestraat 36
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Onze collectie HAARD- en VULKACHELS
— is compleet geëtaleerd. —

VuEkacheSs vanaf flO
Bronzen en Koperen Kolenkitten
Haardketeltjes in koper en Brons
— Haardstellen ~-

TOCHTBAND en TOCHTSTRIP

KACHELZEILTJES vanaf 28 et

Kachelhaakjes, Poken, Tangen, Mica,
Vuuraanmakers, Kolenkitten, Hak-
bijltjes, Kachelpijpen, Ellebogen, Bed-

kruiken.

Complete Grijze Keuken Uitrusting f 14,95

Haltestraat 37
m

311 1
m

Telefoon

EENS GEKOCHT, STEEDS GEKOCHT OP DE VEI-
LING VAN MAKELAAR HENK LEISING.

WAT KAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND?
liet heelt reeds meermalen onze aandacht getrokken

dat op soms zo heel kleine plaatsjes alles gedaan wordt,
om althans even <,i enige tijd de bijzondere aandacht
geconcentreerd te houden op wat voor dat plaatsje van
belang is.

Wc noemen vee en fruittentoonstellingen, l'loralia-

wedstrijden ot uitstallingen op 't gebied van handel en
industrie."
Dat al dan in meerdere ot mindere mate vergezeld

van wat vermaak ot ontspanning de aantrekkelijkheid
kan verhogen.
We hebben toevallig de laatste tijd op enkele kleine

plaatsjes de voorbereiding »e/ien van zo'n organisatie,
De voorbereiding, die zo algemeen was, dat je onwil-

' lekeurig op verrassende wijze werd gevangen door de
algemene bereidwilligheid, waarmede men samenwerk-
te, om het goede slagen te bevorderen.
Meermalen hebben wc verbaasd gestaan, tot welk

succes dat eenvoudig pogen leidde. Hoe aan de ver-
wachtingen ten volle werd voldaan. En daarnaast viel
dan ook nog een financieel voordeel te noteren.
Was het al niet de dubbel gesmeerde en bovendien

nog goed belegde boterham waardoor men in vroeger
jaren misschien verwend mocht zijn geworden, het was
een onverwacht voordeeltje.
Dubbel te waarderen in een tijd als deze, nu overal

klachten en nog eens klachten rijzen.

Onwillekeurig vroegen wc ons at, waarom t,p Zand-
voort zo iets niet mogelijk was.
Natuurlijk weten we, dat alle aandacht op het sei-

zoen geconcentreerd is.

Het seizoen, of liever de seizoentijd, is maar kort,
het resterende deel van het jaar lang, heel lang.
Moet Zandvoort dan maar indommelen, omdat men

het nu eenmaal zo gewend is?

Of zou het dan juist de geschikte tijd zijn om energie
te tonen als ter voorbereiding van de komende tijd, die
nieuwe beloften inhoudt?
Op deze enkele van de vele gedachten, die dan zo

vaak bij ons oprezen, kregen we deze week onverwacht
antwoord.
Ons werd medegedeeld, dat er zeer ernstige plannen

zijn, om een Middenstands Tentoonstelling te organi-
seren.
Van verschillende zijden is reeds adhacsie voor dat

plan betuigd, zodat deze tentoonstelling haast nu reeds
zekerheid is door aller samenwerking.
Goed zo! Dat gaat de goede richting uit op Zand-

voort.
Niet dommelen, niet slapen, niet vegeteren op de

enkele weken seizoentijd, maar werkzame actie.

De Zandvoortse zakenmensen kunnen, als ze willen,
hcusch wel wat bereiken!
We behoeven b.v. maar te herinneren aan de enkele

jaren geleden zo goed geslaagde winkelweek.
Wat een succes was dat!
Het valt hcusch te betreuren, dat door gerezen moei-

lijkheden zo'n reclame weck nog niet eens weer geor-
ganiseerd kan worden.
Maar een Middenstands Tentoonstelling, dat houdt

ook heel veel beloften in.

Zo'n tentoonstelling kan bij goede organisatie en al-

ler medewerking een attractie worden voor inwoner
en vreemdeling.
Op duidelijker wijze kan moeilijk een overzicht ge-

geven worden. De Zandvoortse winkelstand mag ge-
rust eens uit de hoek komen met haar keur van arti-

kelen, haar kwaliteit van waren en haar prijzen.
Naar we verder vernemen zou deze Middenstands

Tentoonstelling gehouden worden in Gebouw Mono-
pole.
We zouden zeggen, dat betere gelegenheid moeilijk

te vinden zal zijn. Want de naam Monopole, toege-
voegd aan die van de Middenstands Tentoonstelling
moet de belangstelling -verhogen door de bijzondere
attracties, die in 't tentoonstellingsprogramma zullen
worden ingevlochten.
Als tijd werd ons nu reeds genoemd: het laatst van

November en begin December.
Ook de keuze van die tijdperiode lijkt ons heel guns-

tig.

Dan toch is Sint Nicolaastijd dadelijk nabij, terwijl
Kersttijd snel nadert.
Meermalen is er over geklaagd, dat juist in de da-

gen daarvoor zovelen elders hun inkopen doen.
Welnu, dan is de Middenstands Tentoonstelling een

uitstekende gelegenheid voor den Zandvoortse zaken-
man, om eens duidelijk en klaar naar voren te brengen
dat geld buiten de gemeente brengen voor dat doel
onnodig is.

Dat kan niet anders genoemd worden dan een Zand-
voorts belang in de meest algemene zin.

Een groot Zandvoorts belang.
Daarom kunnen we niet genoeg opwekken, om ieder

van onze lezers van de Zandvoortse Courant voor zich
zo goed mogelijk en zo veel mogelijk het plan te steu-
nen voor een Middenstands Tentoonstelling in Mono-
pole.

HET MIDDEL OM BEKEND TE BLIJVEN IS VER-
TROUWEN — KOOPT DUS BIJ HENK LEISING.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater
v.m. n.m.

Zaterdag 13 Oct 5.30 5.50

Zondag 14 Oct 6.10 6.38
Maandag 15 Oct 7.05 7.28

Dinsdag 16 Oct 8.10 8.48

Woensdag 17 Oct 9.48 10.40

Donderdag 18 Oct 11.22 —.—
Vrijdag 19 Oct 12.10 12.39

Zaterdag 20 Oct 1.10 1.30

Zondag 21 Oct 1.40 2.08

Van twee uur na hoogwater tot twee uur d
cen strandstrook meestal goed berijdbaar.

Laagwater



Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT
I N~G E Z O N D E N.

Buiten verantwoording van de Redactie.

Zandvoort, October 1934.
Geachte redactie, verzoeke u beleefd opname van het

volgende, betreffende de hulpverlening Crisis Commis-
sie B.

Vele werkeloze arbeiders richten een verzoek aan
bovengenoemde Commissie, om bijstand van kleding of
schoeisel. Geen dezer arbeiders krijgt enig antwoord
van deze commissie. Bij een herhaald verzoek aan B.
en \V., dito, geen antwoord. Bij mondeling verzoek
aan de Ambtenaar van de Arbeidsbemiddeling kregen
verschillende ten antwoord. Er zijn maar ƒ 400, en die
zijn voor de a.s. Kerstdagen om verdeeld te worden
onder alle werklozen, zijnde pl.m. 1300 gezinsleden.
Het beoogd hier niet het goedrecht te behouden van

alle werklozen. Maar er zijn verzoeken bij deze Com-
missie ingekomen, deze eischen dat hier geholpen moet
worden. Indien een werkloos arbeider indienst der
werkverschaffing loopt achter de kruiwagen, zo goed
als op blote benen, dient hier geholpen te worden, zo
zijn er nog meer op. te noemen. Maar momentcel legt

men ieder verzoek ter zijde.

Wij vermenen, waar hier gevallen zijn, waar spoedig
hulp noodzakelijk is, die ook behandeld dienen te wor-
den door de commissie.
U, Redactie hartelijk dankzeggend.

Namens enige te werkgestelden, KI KOPER, Baan 1

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

WAARHEID.
In de jeugdkalender der Duits Nationalen staat met

dikke zwarte letters gedrukt, de lijfspreuk van Adolf
Hitler: „En Mann bittet nicht om sein Recht er kampft
darum". Hoe Hitler gestreden heeft en wat hij bereikt
heeft, laat ik aan het oordeel van de lezers over.
Maar nu er lichten opgaan uit zekere kerkelijke mi-

licu's uit het zuiden, gevoelen wij ook dat er strijd op
komst is. Pater Henricus, waar Katholiek, geen zucht
bezittende naar praal en pracht, eenvoudig en recht-
vaardig, heeft steeds een open oor voor de belangen
van het volk. Wie beter dan hij, ziet de ellende, die niet
meer door gebed kan gestild worden. Wat hij schrijft

weet hij, en omdat zeer terecht gezegd, dien bruinen
monnik geen pretenties heeft, zegt hij de waarheid.

Zijn er dan behalve deze strijder geen geleerde man-
nen te vinden, die strijden voor hunne beginselen, ten
bate van Volk en Vaderland onder de leuze „Fais ce
qui doit, advienne qui pourra". Hij, pater Henricus, de
witte raaf onder de geestelijkheid geeft het voorbeeld.
En wie beter dan de geestelijkheid kent de noden in

de lande. Hij wil dat men op zijn graf zet „Vrij raad";
ik zou er van willen maken „Goed Raad". Want waren
vele raaden goed geweest en hadden ze het algemeen
belang boven eigen belang gesteld dan zouden wij an-
ders geoordeeld hebben. Dat „Vrij Raad" in de poli-

tieke rede van Pater Henricus had ik destijds in mijn
legeropvattingen en toen betitelde mij „Het Volk" met
„de Witte Raaf" in het leger. Ge begrijpt natuurlijk,

dat de Hoogere Chefs mij zwart aankeken. Ik deed
echter met wijlen mijn vriend Thomson, mijn plicht en
ik volgde toen al Hitlcrs lijfspreuk.

En nu wij aan de vooravond staan van nieuwe ver-
kiezingen, moeten wij helderziend worden en moeten
de kiezers doorspekt worden van het gevoel dat de in-

schakeling van het werklozen leger in het normale eco-
nomische leger de oplossing brengt van de sociale pro-
bleem en zo moet ook het herstel van het gezag van de
staat door de wil van het volk geschieden.

Zijn wij niet langzamerhand in een toestand van ver-

bittering gekomen, doordat de middenstand in een
bankschroef zit geknepen en de jeugd niet kan werken,
en zou het niet tot een uitbarsting kunnen komen, als

men niet oppast! Zegt Pater Henricus niet terecht, af-

gezien van zijne hooge gaven, dat Colijn onze man niet

is. Wanneer er een volksstemming zou komen voor of
tegen Colijn, zou de waarheid gehoord worden.
En nu een hoogstaand man als Ir. Mussert een poli-

tieke partij gevormd heeft, wier richtlijnen lopen in het
belang van Volk en Vaderland en wiens denkbeelden
zo die verwezenlijkt worden, niet kunnen indruisen te-

gen andersdenkenden, geef ik u in overweging „Ver-
diept u eens oprecht in zijn leer" en trekt dan pas uw
gevolgtrekking. Wel weet ik dat velen, die niet mogen,
de leer aanhangen en dat zal blijken bij de stembus.
Wat Pater Henricus zegt, heeft Mussert ook gezegd
en nog meer.

KAPITEIN MEIJER.

VROUWENHULP.
Niet voor de eerste keer doet Vrouwenhulp een be-

roep op onze krant om het een of ander aan onze dorps
genoten te vragen. Gelukkig is toen ook niet aan dove-

mansdeur geklopt. Het is daarom nu weer, dat wij ons
met vertrouwen tot de ingezetenen wenden met het

verzoek: Wie heeft een kachel, die nog goed bruikbaar

is, voor „Vrouwenhulp"? Zij kunnen er weer een ge-

zin mee verblijden.
Mevr. v. Oostendorp, Wcsterparkstr. 17, tel. 440, ont-

vangt graag even een seintje.

BIJ ft H E UM ATIE K

E. Koning Swaluëstraat |0

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

is een verwarmings verband

pasklaar voor schouder, arm
en beenen of lendenen zeer

aangenaam :-:

DROGISTERIJ J, C. A. STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 — TELEFOON 247

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz,

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

Zandvoortsche Courant
Gertenbachs Drukkerij

Leesbibliotheek „Gelria"

Achterweg 1 Telef. 135

Goed Drukwerk

Onderhoud van Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

P. Schaap
Prinsenhofstr. 11 - Tel. 439

De Stofzuiger Specialist

GR00TE KROCHT 5

HOOFDKANTOOR :

Kennemersstraat 21

Telef 16990 - Haarlem

- ZANDV00RT
FILIAAL

:

Spaarnwoudcrstraat 21

Telef. 13677 - Haarlem

Adres van jarenlange ervaring en ver-
trouwen.

Defecte Stofzuigers

zijn levensgevaarlijk

Laten wij ze voor u vakkundig

repareeren. Wij adviseeren gratis.

Reparatie-inrichting alle merken

Eigen Ankerwikkelarij.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheke aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk

aebied. Inlichtingen kosteloos.

Zandvoortsche Rijwiel- en Sporthandel

HL C* van Nieuwenhuizen
4 PAKVELDSTRAAT 4

ONTVANGEN

:

Hocky Sticks en Ballen
TELEFOON TE ZANDVOORT

Nieuwe aansluitingen:
498 Balk, M. J., Brood-, Koek- en Banketbakker,

Hoogeweg 27
515 Klein, H. A. J., Frederik Hendrikstraat 3.

207 Vuurst de Vries, mevr. A.v.d., Brcder.str. 103
Verhuizing:

450 Winkler, J. van., v.Oldenbarneveldstraat 4 naar"
Boulevard Paulus Loot 53

Vervallen aansluitingen:
404 Toorren-Timmermans, mevr. W. G. v.d.,

Brederodestraat 27.

421 Boogaard, J. J., Makelaar in onroerende goederen
en assurantiën, Zandv.laan 128.

469 Pension Bella Stella, de Ruiterstr. 1.

159 Kol, G. J., Stationsstraat 6.

249 Driehuizen, W. Paviljoen Driehuizen,
Boulevard Paulus Loot.

139 Padt, Ds. N., Boul. Paulus Loot 53.

134 Mocle Bcrgveld-v.d. Heide, mevr. W. C. A,
Groote Krocht 33.

B, 3IETSEMA, BRUGSTRAAT 6
Behanger, Stoffeerder, Matrassen maker

Vraagt voor Uw nieuw- en reparatie-

werk NU onze winterprijzen,

GEHEEL VRIJBLIJVEND!

NED. BLINDENBOND.
De Ned. Blindenbond zal in Zandvoort op 8 Nov.

a.s. in Monopole aan het Stationsplein een propaganda-
avond houden.
Een comité van voorbereiding is bereids gevormd

onder voorzitterschap van mevr. E. J. E. de Boer-Mar-
gadant.
Het ere-voorzitterschap werd bereidwillig aanvaard

door de Edelachtbare heer H. van Alphen Burgemees-
ter van Zandvoort.
Het Comité hoopt verdere mededelingen over deze

avond, die mooi, leerzaam en afwisselend beloofd te
worden in de loop der volgende week te geven.
De entree is vastgesteld op 40 cent.
Het comité doet nu een beroep op alle inwoners van

Zandvoort om 8 Nov. a.s. vrij te houden, teneinde deze
avond voor de Blinden tot een succes te maken.

V.A.R.A.-BOUWCURSUS.
De gehouden Vara-Cursus werd door heel veel per-

sonen bezocht. Hieruit blijkt, dat nog altijd grote be-
langstelling bestaat voor Radio-tocstelien waar men
zelf wat aan wil en kan verbeteren.
Aangezien er Maandag 15 October een grote belang-

rijke vergadering wordt gehouden kan de cursus deze
week niet doorgaan, maar worden belangstellenden
voortaan elke Maandag 8 uur verwacht.

DE HAGHESPELERS.
Het gezelschap „De Haghespelors", Dir. Jacques van

Hoven, geeft op Dinsdag 16 October a.s. een voorstel-
ling van het geestige blijspel van Anthony Kimmins:
„Als ouders slapen...." in Gebouw Monopole, alhier.

Aanvang der voorstelling 8.15 uur.
Medespelenden: Rika Hopper, Mies Elout, Tine Me-

dema, Ciska Harms, Annie Fox, Eduard Verkade,
Louis Borel en Arend Hauer. Regie: Eduard Verkade.

HEEFT U IETS NODIG. — GAAT NAAR . . .

MAKELAAR HENK LEISING.

DOKTER BIJ UW EIGEN ZIEKE.
De radio moge tot een ontwikkeling gekomen zijn,

dat het volmaakte bijna bereikt schijnt, toch weet elke
radiobezitter maar al te goed, dat kleine hinderlijke
storingen elk toestel, hoe volledig ook gebouwd, tot
een martelwerktuig kunnen maken.

't Beste is dan een afzetten. Een stilte, die ontstaat
als in een huis met een zieke. Vooral te meer opval-
lend, omdat anders de vrolijke tonen zo'n veelzijdige
afwisseling kunnen brengen.
Dan moet de dokter komen.
Maar vaak is 't met een radiotoestel als met een

horloge. Als 't eenmaal ergens heeft gehaperd, dan is

de machine niet zo spoedig in de oude vorm.
Bovendien hebben bij de radio de grootste stoornis-

sen vaak de kleinste oorzaken.
Wie zou dan niet gaarne zelf eens even voor dokter

spelen?
Ook al om het mooie, dat er in schuilt zelf de sto-

ring weer opgeheven te hebben' en zelf de oude bekende
klank weer teruggetoverd te hebben.
Maar wie wel eens onvoorbereid daar in het inwen-

dige van het zo eenvoudig lijkend kastje naar binnen
heeft getuurd, die zal wel dadelijk van de zelfhulp zijn

afgeschrikt.
Geen wonder, heus geen wonder. Zo iets moet men

leren .

En 't is te leren, heel gemakkelijk te leren.

Bijzonder gemakkelijk wordt het al gemaakt voor
onze Zandvoorters door de Vara Bouwcursus, die in

Ons Huis werd georganiseerd.
De Vara Bouwcursus maakt het u al bijzonder ge-

makkelijk.
Wil men vooraf enige inlichtingen, dan vermelden

we met een extra genoegen het adres van het secre-

tariaat: Potgieterstraat 54.

En dit adres en de cursus zullen u geen teleurstelling

geven, wanneer radio uw bijzonder interesse heeft.

P* F L I ET ST RA,~ Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.
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WBNKELIERS
In het oentrum der gemeen-
ten, waar ondergeteekende-

Firma geen filialen heeft, en

[i die hare artikelen

IN DEPOT
wenschen te ontvangen, ge-

lieven zich uitsluitend schrif-

telijk te richten tot de Firma

Jf Postbus 584
Rotterdam

Eenige kennisgeving.
GEBOREN:
WILHELMUS DIRK

JOHANNES,
Zoon yan

W. H. DRIESSEN.
E. DRIESSEN-
VAN DEN BERG.

Zandvoort, 7 Oct. 1934.

Van Ostadestraat 21a.

TE HUUR:

MOOI VRIJ HUISJE
Schclpcnplein 17. Prijs 5.50

pei week. Voor klein gezin

Te bevr. bij J. Bakkenho-
ven, Smcdcstraat 11.

TE KOOP:
1 Jongens Regenjas.

1 Jongens Winterjas, bei-

den als nieuw a ƒ 10.—

.

Leeftijd ongeveer 12 jaar

en 1 Stofzuiger „Premier"

a ƒ 10.—. Br. ond no. 1702

bur. Zandv. Courant. Ger-
tenbachs Drukkerij.

GEVRAAGD
Net Dagmeisje

v.g.g.v. Brederodestraat 34.

DAGMEISJE
GEVRAAGD van 8—8 u.,

Liefst boven 18 jaar. Aan
te melden Zondagmorgen
tussen 12—1 bij Schmidt,

Dr. Gerkestraat 99r.

'HOLLANDfA-BIOSCOOP"*

Berging van
INBOEDELS
BILLIJK TARIEF.

DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

Juffrouw geeft les in

FIJNE HANDWERKEN
b.v. patroonb reien, haken,

schilderen, Smirna bordu-

ren, enz. Inlichtingen te be-

komen: Haanemmerstr. 42.

TE HUUR GEVRAAGD:
WONING

m. PAKHUIS of SCHUUR
Adres C. Draijer, Groen-
tenhandel, Jan Stcenstr. 2.

UITDRAAIBARE HAARD
TE KOOP. Prijs ƒ 25.—
Dr. Gerkestraat 47z.

Voetbalwedst ri jd

Den Haag

GELERITAS - ZANDVOORT
•a plaatsen met part. luxe

wagen a ƒ 1.50 p.p. Ver-
trek 12.30 tramplein.

A. Gerritsen, Koningstr. 41

TE KOOP:

Gas-kolen fornuis
wit Emaillc, merk Küper-
bus.

Kachels-^ Kolen-

en Gasfornuizen
„DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

Rijwiel Koopjes
zeer mooi jongens Rijwiel.

7—9 jaar ƒ 12.50

1 jongens Rijwiel prima ƒ 9

1 Herenfiets „Gazelle" ƒ 14

1 damesfiets Gazelle ƒ12.50

Alle Rijwielen zijn zo goed
als nieuw en met garantie.

PARALLELWEG 17

Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 13 Lm. Dinsdag 16 October - 8 uur

4 Dagen, 4 Opvoeringen van een schitterend program-

ma. — 2 Hoofdnummers.

Als eerste: op veelvuldig verzoek reprise van

de grote Hollandse succesfilm.

De film welke een ieder weer wil zien!

Als tweede hoofdnummer de grote super-Amusements-
film:

Zelden zult u 'n film gezien hebben, die zo vernuftig is

gecomponeerd, die zoveel kostelijks biedt aan allerver-

makelijkste situaties, geestige invallen en grappige

vondsten en waarbij de toeschouwer een sterke dosis

zakelijke en romantische actie niet wordt onthouden.

Een amusementsfilm van de bovenste plank

in de hoofdrollen JENNY JUGO, HEINZ RUH-
MANN en RALP ARTHUR ROBERTS.

Geen toegang onder de 14- jaar

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag 2.30 Grote Familie-Matinee

Als Hoofdnummer:

vontuur
Oerkomisch filmwerk in 9 acten.

Entree 20-30-50 et, plus belasting

ATTENTIE !

!

ATTENTIE !

!

WOENSDAG 17 OCTOBER - aanv, 8 uur

Ü^T* Populaire Voorstelling
Reprise van de grote succesfilm

n meine Lieder
saai

Regie WILLY FORST. — In de hoofdrol MARTHA
EGGERTH.

Populaire Entreeprijzen 25-45 et. plus bel.

Plaatskaarten en -bespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISENHARDT, Stationsplein.

HET MEUBELHUIS
Het soliedste en goedkoopste adres voor uw

MEUBELEN
Speciaal in het omlijsten van Portretten

en Reparatie's aan alle Meubelen

14 STATIONSSTRAAT 14
s^ZEKssaaass JSEfflS

ZORGEN VERKORTEN UW LEVEN. KOOPT BIJ
MAKELAAR HENK LEISING.

POPULAIRE FILMAVOND.
Kunstwerken kan men nooit te dikwijls bewonderen.

Telkens toch wordt er wat nieuws tuin ontdekt, dat de
indruk van het schone verdiept, het beschouwen ver-
heerlijkt.

De heer Keper, die als directie van de llollandia
Bioscoop op zulk een uitstekende wijze de wensen van
zijn publiek: bevredigt, huldigt deze stelregel ook.
Dat blijkt uit de hoofdfilm van de populaire film-

avond, die Woensdag 17 October in de llollandia Bios-
coop wordt georganiseerd.

Leisc flchcn meine Lieder was nog voor enkele weken
het hoofdnummer van het nieuwe weekpiogramma van
de Hollandia Bioscoop.
Nu plaatst de heer Koper het reeds op het program-

ma van de populaire filmavond.
Wc twijfelen er niet aan, of ook nu weer zal dit lint

als toen een welverdicn.d succes oogsten.
Met lint brengt een der belangrijkste momenten uit

het leven van Schubert in beeld en dat wel op zo kunst-
volle wijze, dat de beeldenreeks op het doek de aan-
dacht van begin tot eind geboeid houdt.
Toch heeft deze jubel-cantate met de lloehzeits-

marsch tot slot een schril aceoord: Emmy.
Onzc aandacht voor dit lint, zo vol \an de heerlijke

muziek van deze geniale componist, wordt echter tot

het einde toe op boeiende en spannende wijze daar-
door vastgehouden.
Met de nummers van het bijprogramma geeft het een

avond, die ieder voldoening zal brengen.

ZANDVOORTSE CRICKET- EN HOCKEY CLUB.
De Z.C.II.C. houdt een openbare vergadering in café

Dicmer, Kerkplein 6, op Dinsdag 16 Oct. des avonds
half negen.
Daar er belangrijke punten op de agenda staan, wor-

den alle leden dringend verzocht aanwezig te zijn en
introducés mede te brengen.

ZANDVOORTSE JONGEREN KRING.
Zaterdagavond (heden) spreekt voor bovengenoem-

de kring mej. Miep Naks over het onderwerp: „Inter-
nationaal Jcugdverkecr."
Gebouw Brugstraat. Aanvang 8.15 uur.

COLLECTE voor 't NED. BIJBELGENOOTSCHAP
Met toestemming van B. en W. zal er in de komende

week een collecte worden gehouden voor 't Ned. Bijbel-
genootschap.

't Doel van 't Genootschap is de verspreiding van de
Bijbel in Nederland en Koloniën.
Door de tijdsomstandigheden is men echter gedwon-

gen de arbeid in te korten zo er niet krachtig steun ge-
boden wordt. Er is reeds een gedeelte van 't stichtings-
kapitaal moeten worden aangesproken.
Daarom wekken wij ingezetenen met kracht op, naar

vermogen een bijdrage in de busjes van de dames-col-
lectanten te doen. De dames zijn voorzien van een lc-

gitimatiekaart.
Mevr. A. TROMP—DE JONGH.
Mevr. R. v.d. VLOED—DELHAAG.
Mevr. WAANING—BERGMAN.

CADEAU kunnen wij

het niet geven* maar
het is bijna voor niets bij

LJ,VANNORDE - Zeestraat 10
Pracht groote Bloemkool 14 et
Mooie Spercieboonen, per pond 5 et
Kas Snijboonen, per pond 12 et
Andijvie, per pond 4 et
Postelein, 3 pond voor 10 et
Mooie Spinazie, 3 pond voor 25 et
Groote bos Wortelen voor 12 et
Tomaten, 3 pond voor 10 et
Uien, 3 pond voor 10 et
Koolraap, 3 pond voor 10 et
Winterwortelen, 3 pond voor 10 et
Gesneden Roode Kool, per pond 6 et
Stoofperen, 5 pond voor 25 et
Moes Goudreinetten, 5 pond voor 25 et
Heerlijke Zoete Kasdruiven. per pond .... 16 et
Fijne Handappelen, 3 pond voor 25 et
Fijne Handperen, 3 pond voor 25 et

VOOR RECLAME:
10 Kilo BESTE KLEIAARDAPPELEN voor 55 cent

Bestellingen worden met spoed bezorgd voor dezelfde
prijzen.

Leert gedurende de Wintermaanden

Guitaar, Melodie-banjo,
tlkulele of Mandoline

Ontwikkelt U OOK in DEZE richting!!

Br. no. 1701 Bureau Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij.
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Do raad van onze gemeente kwam Donderdagmiddag
om vier uur ten raadhuizc in. openbare vergadering
bijeen.
Het zwaartepunt van de agenda lag in de wijziging

van de Winkelsluitings Verordening. Een wijziging, die
voor 15 Oet. moest beslist worden.
De heer Druiji was afwezig.

Ingekomen stukken.
De lieer D. Vader had berieht gezonden, dat hij zijn

benoeming tot lid van de Commissie voor Sociale Za-
ken aanneemt.
Van Cïed. Staten was de goedkeuring ontvangen op

het raadsbesluit van 26 April 193-1, waarbij de opcenten
van de Gemeentefondsbelasting van 65 waren gebraeht
op 70.

Eveneens was door dat College goedgekeurd het aan-
vullingsbesluit regelende de Hondenbelasting, zoals

dat genomen was in de raadsvergadering van 19 Juli

1934.

Bij de door B. en \V. en de gemeente Accountant ge-
houden kasopname, bleek uit de boeken van de ge-
meente ontvanger dat de totaal inkomsten tot nu toe
bedroegen /' 4.428.886,66 en de totale uitgaven

f 4.353.090,04 zodat in kas was ƒ 75.796,62.

Crisisregeling Winkelsluiting.
In de Raadsvergadering van 27 Sept. j.1. werd behan-

deld het voorstel d.d. 2l September 1934, no. 148, be-
treffende het toepassen van de crisisregeling op enige
soorten winkels.
Nader wordt medegedeeld, dat omtrent de daarin

vervatte aangelegenheid met het Departement van Eco-
nomische Zaken mondeling overleg is gepleegd. Daar-
bij is gebleken, dat de Departementale opvatting om-
trent de beperking, die in artikel 5, 4e lid der wet van
27 Juli 1934, Stbl. no. 45Ü, tot wijziging van de Winkel-
sluitingswet ten aanzien van tabakswinkels en slijte-

rijen is opgenomen, ruimer is dan dezerzijds werd ver-
ondersteld. Bedoeld artikel bepaalt namelijk, dat zolang
de crisisregeling ( 4 uren op Zondag) wordt toegepast
op die twee soorten, van winkels een regeling, krach-
tens artikel 9 der wet, geen verdere afwijking van ar-
tikel 2, onder a, der wet (verbod om des Zondags de
winkels voor het publiek geopend te hebben) mag
plaats vinden dan openstelling gedurende ten hoogste
2 achtereenvolgende uren, liggende tussen 8 uur v.m.
en 8 uur n.m.
Op grond van deze bepaling werd geredeneerd, dat

dan dus ook in de zomer gemelde zaken bij toepassing
der crisisregeling slechts ten hoogste gedurende 4 en 2
uren op Zondag geopend zouden mogen zijn. Dit stand-
punt vond bevestiging in het in de Ministrielc circu-

laire tot uiting komende streven naar beperking van
cumulatie. Hieromtrent is evenwel thans ten Departe-
niente het volgende gebleken: Inderdaad wenst de Re-
gering met de wet in de hand de cumulatie tegen te
gaan, doch te Zandvoort vindt geen cumulatie plaats,

omdat de seizoenrcgeling reeds een openstelling gedu-
rende de gehele Zondag kent. Weliswaar is bij toepas-
sing van. de crisisregeling op tabakswinkels en slijte-

rijen een verdergaande afwijking van artikel 2 onder a
(Zondagsverbod) dan gedurende ten hoogste 2 achter-
eenvolgende uren niet toegelaten, doch een afwijking
van artikel 4 der wet (de crisisregeling) is wel op grond
van bijzondere omstandigheden mogelijk.
Deze redenering brengt het Departement ertoe goed

te vinden, dat de tabakswinkels en slijterijen buiten het
seizoen eventueel krachtens de crisisregeling nog gedu-
rende 4 uur op Zondag geopend mogen zijn, met hand-
having van de hier geldende gunstige scizoenregeling,
omdat dit niet in artikel 4, 5e lid, der wijzigingswet ver-

boden is, daar geen afwijking van artikel 2 onder a,

doch van artikel 4 plaats vindt.
Niet toegelaten kan worden aan gemelde 4 uren de

bovenbesproken 2 toe te voegen, omdat daartoe, even-
min als thans, in de wintermaanden bijzondere aanlei-

ding bestaat.
In verband met deze interpretatie van het Departe-

ment hebben B. en W. zich gehaast het bij de wet
voorgeschreven oordeel der belanghebbende winkeliers
over de verruiming der verkoopgelegcnheid in te win-
nen. Het resultaat der gehouden enquête is, dat de
slijterijen alle voor die verruiming zijn, terwijl van de
tabakswinkels er 20 voor en 5 tegen zijn. In beide ge-

vallen is dus ook hier de vereiste behoorlijke meerder-
heid vóór verruiming aanwezig, terwijl ook de beide
plaatselijke Handelsverenigingen zich daarvoor verkla-
Ten.
Thans is het eindoordeel aan de Raad, die uiterlijk

tot 15 Oet. a.s. wettelijk de gelegenheid heeft de ver-

klaring af te leggen, dat de tegenwoordige buitenge-
wone omstandigheden aanleiding geven de crisisrege-

ling (Zondags 4 uren de winkel voor het publiek ge-
opend) toe te passen op de tabakswinkels en de slijte-

Tijen.

B. en W. adviseren daartoe te besluiten.
Door de raad werd de voorgestelde wijziging goed-

gekeurd.

Toeslag Pensioen.
Aan de wed. N. Dekker-Westendorp te Almelo werd

op haar pensioen een toeslag verleend van ƒ 1.52.

Waar echter thans het gezinsinkomen door verdiens-
ten van zoon en dochter verandering ten goede heeft
'ondergaan, stelden B. en W. voor, de toeslag in te trek-

ken.
Dit voorstel werd aangenomen.
Over het voorstel van de heer Elffers, om, indien de

gezinsomstandigheden zich wijzigden, weer toeslag te

gaan verlenen, staakten de stemmen met zes voor en
.zes tegen.

Rondvraag.
De heer Bolwidt vraagt naar het terrein van De Zee-

meeuwen.
In een volgende raadsvergadering komen daarvoor

plannen.
De heer Paap vestigt de aandacht op de werkverrui-

ming die voor Zandvoortse vakmensen ontstaat, door-
dat het P.E.N, een groot bouwwerk gaat uitvoeren aan
de Van Speykstraat. Hij ontvangt de toezegging, dat
met de aannemer reeds besprekingen zijn gehouden.

Besloten zitting.

De raad gaat daarna over in besloten zitting.

Om half vijf was deze vergadering reeds weer be-
ëindigd.

UW VOORDEEL . .ONS VOORDEEL . .KOOPT OP
DE VEILINGEN BIJ MAKELAAR HENK LEISING

* Opening Winterseizoen 1934

1

t
L.S-

Alvorens tot aanschaffing van Haard of Kachel over ^.
te gaan, noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan jT
onze naar de eischen des tijds ingerichte toonkamer. ^T
Wij hebben voorradig alle bekende merken. JT

E* M.Jaarsma Haarden
Holland
Nestor Martin

>t

Tiger Haardkachel
E. M* Jaarsma

Haardkachel
Godinkachel

* Vulemmers vanaf ƒ 0.45

Kolenscheppen, vanaf ƒ 0.10

ƒ 0.33jk. Kachelpijpen, per meter vanaf .

| KORT'S
2 HALTESTRAAT 11

enz. enz.

ZANDVOORT

Ellebogen, per stuk ƒ 0.15 ^
Haardstellen .... ƒ 1.45—1.75—3.50 X

TELEFOON 335 £
UZERHA

Gebouw MONOPOLE
Stationsplein Telefoon 40

Het Gezelschap „De Hapspelers"
Directeur Jacques van Hoven
Ar.t. Leider: Eduard Verkade

Dinsdag 16 October - 8-15 uur

Als ouders slapen...
Blijspel in drie bedr. van Anthony Kimmins.

REGIE: EDUARD VERKADE.
RIKA HOPPER. — MIES ELOUT. — TINE
MEDEMA — CISKA HARMS — ANNI FOX.
EDUARD VERKADE — LOUIS BOREL

AREND HAUER.
In Londen meer dan 2 jaar achtereen opgevoerd!

Handelsblad: waar De Hagespelers een
avond lang de lachers op hun hand hebben.

De Telegraaf: Rika Hopper, Eduard Verkade,
Louis Borel, dragen den avond.

Het Volk: ....den ganschen avond den lach la-

ten op daveren.

De Tijd: . . . .een volle zaal was gul met applaus.

Prijzen: ƒ 0.50, ƒ 0.75, ƒ 1.— en ƒ 1.50 pi. rechten

Plaatsbespreking: Dagelijks per Tel. 40 en op de
_ dag der voorstelling van 2—4 uur aan de zaal. _

H* J. Luijtejr,
Dames- en Heeren

Kleermaker,

Bontwerker.

PAKVELDSTRAAT 3

i „Wij leveren U, de gehele Winter" §
JU BANKET STAVEN, per ons . . . . 25 et Wm KLEINE SPECULAAS, per ons .. 16 et §B
§j DIK SPECULAAS, per ons . . . . 16 et j|
U Het ouderwetse recept. jg
JJ GEVULDE DUINREEP, per ons . . 20 et ||
§= iets fijns, ^=

gjj
EEN DELICATESSE, Eigen fabrikaat §|

Hj BORSTPLAAT, 12 smaken, per ons 18 et
jjp

§= Vervaardigd van naturel vruchtensap en K
§§l pure — geen essence. K
| MAISON CASSÉE |U Burgem. Engelbertstraat 50 hoek Zeestraat Ws

H Tel. 269. |j
Ij Oudste Spec. Banketbakkerij en Kokerij |j|
Hl hier ter plaatse. f(|

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van Zondag 7 October:

Zeemeeuwen I—Halfweg I, 2—2.

Haarlem III—Zeemeeuwen II, 4—2.

Zeemeeuwen IV, Hillegom II, —3.

E.D.O. IX—Zeemeeuwen V, Zeem. V niet opgekomen.
Zeemeeuwen jun.—Bloemendaal jun. 5—5.

Zeemeeuwen a adsp. R.C.H, b adsp., —1.

Zeemeeuwen b adsp.—R.C.H, d adsp., 1—2.

V.V.H. adsp.—Zeemeeuwen c adsp., 7—2.

Voor Zaterdag en Zondag 13 en 14 Oet zijn vastge- ,

steld:
Zeemeeuwen I—Purmerstcijn, 2 uur.
Droste I-Zeemeeuwen II (Ie ronde Stads-Editie-beker)

10 uur.
Hillinen II—Zeemeeuwen III, 10 uur.
Zeemeeuwen V—Hillegom III, 10 uur.
Zandvoort jun.—Zeemeeuwen jun. 12 uur.
Zaterdagmiddag half drie Kennemerland a en b adsp.

tegen Zeemeeuwen a en c adsp.
Zaterdagmiddag drie uur V.V.H, b adsp.—Zee-

meeuwen c adsp.
Gevonden voorwerpen een paar beenbeschermers en

een doosje met zeep. Te bevragen bij de heer J. Hal-
derman.
De adspiranten worden verzocht des Zaterdagsmid-

dags geen broertjes of zusjes mede te brengen, aange-
zien deze niet meer toegelaten zullen worden.
Ook des Zondags kinderen zonder geleide geen toe-

gang tot de tribune.
Aangenomen werden als lid M. Halderman en adsp.

D. Hamel.
Bestuursvergadering op Maandag 15 Oet. des avonds

8 uur aan het bekende adres.

a.s. ZONDAG naar de VOETBALMATCH

Celeritas — Zandvoort
te den Haag per

Rinko Touringcars
a f 1.50 per persoon. Vertrek 12.15 uur
van de Garage Oranjestraat - Telef. 224

ZNN. „ZANDVOORT".
Een vrij goede dag voor onze elftallen. Vier van de

zeven brachten de punten binnen. Een verrassing was
ons eerste en de K.N.V.B. junioren. Wanneer er met
vuur gespeeld wordt, en allen zich geheel geven is er
toch nog wel iets te bereiken.
Hillinen I—Zandvoort I, 2—10.

K.N.V.B. Jun. Zandvoort—Z.F.C. Zaandam, 1—3.
V.O.G. I—Zandvoort II, 3—2.
D.C.O. III—Zandvoort III, 0—6.
Zandvoort IV—H.F.C. VII, 3—1.
Zandvoort V—Hillegom IV, 3—5.
H.V.B. jun. a—R.C.H, b, 2—5.
Adspir b—Sizo, —1.

Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld:
Cerelitas (Den Haag)—Zandvoort I, Vertrek autobus
Rinko, 12 uur.

Zandvoort II—H.F.C. III, 10 uur. Ie ronde Stads-Editie-
beker.

E.H.S. II—Zandvoort III, 12 uur. Fiets tramplein, 10.30
Halfweg III—Zandvoort V, 10 uur. Autobus Rinko 9 u.

.K.N.V.B. jun. vrij.

Zandvoort jun. b—Haarlem jun. e, 2 uur.
H.V.B. Zandvoort jun. a—Zeemeeuwen a, 12 uur.
Zaterdag 2.30 u. Zandvoort adsp. b-Haarlem e adsp.

Zaterdag 4 uur Zandvoort a adsp.—Haarlem a adsp.
Zes wedstrijd-abonnés gaven zich op. Twee adspi-

ranten, één junior.
De houders van witte kaarten (wedstrijd-abonné) ge-

ven maar recht van toegang voor één persoon,
Aanvoerders Zondags formulieren bezorgen bij P.

Terol. Wanneer men verhinderd is tijdig afschrijven.
De jongens, die nog lootjes in hun bezit hebben komen
afrekenen bij P. Schaap.

Alleen te Zandvoort voorverkoop
voor de 3e ZESDAAGSE!!
Automobiel- en Touringcarbedrijf

Rinko - Oranjestraat - Tel. 224
:-: Officieel Agent :-:



Verkooplokaal Burg. Engelbertsstr 7

Beëdigd Makelaar HENK LEISING houdt op

Donderdag 18 October

INBOEDEL VERKOPING
ten overstaan v. Deurwaarder C. H. Erbrink

Kijkdag: Woens Jag van 10—4 uur.

Nette goederen kunnen nog worden in-

gebracht.

Alles bestaat uit Particuliere Goederen,
dus geen nieuw.

Kantoor Hoogeweg 27. Zegt het voort

PER RINKO TOURING CAR
Als "bij elke wedstrijd van Z.V.V. Zandvoort naar

buiten, gaan er touringcars met supporters mede.
Laat ieder zich. nu vroegtijdig opgeven, zodat niet als

ouder gewoonte er weer personen teleurgesteld moe-
ten worden, door te laat zich opgegeven te hebben.
Het wordt een zeer belangrijke wedstrijd, zodat

Zandvoort zijn supporters tot aanmoediging wel nodig
.zal hebben.
Dus allen Zondag naar de match Cclcritas—Zand-

voort en met Rinko Luxe Touring Cars.

VREEMDE WERKKRACHTEN.
Volgens het Vreemdelingen Reglement is het thans

verplichtend gesteld, dat men voor bet doen verrichten
van arbeid door vreemdelingen voorzien is van een
schriftelijke vergunning daarvoor.
Deze schriftelijke vergunningen worden verleend

door het Hoofd van Dienst van de Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling te

's Gravenhage. Aanvraagformulieren zijn gratis rver-

krijgbaar aan het bureau voor Arbeidsbemiddeling,
Raadhuis, ingang Kleine Krocht.
Voor werkgevers, die op 17 September vreemdelin-

gen in hun dienst hadden geldt als datum waarop de
vergunning in hun bezit moet zijn 1 Januari 1935.

Zijn de vreemde werkkrachten na die datum in

dienst genomen, dat is de termijn 8 October.
Werkgevers, die vreemde krachten in hun dienst heb-

ben, doen goed alle aandacht aan deze bepalingen te

schenken.
De strafbepalingen op het niet nakomen zijn voor de

-werkgever lang niet mis.

FORD
Heeft U een Ford of wenscht U er een aan te
schaffen, wendt U zich tot ons, wij zijn speci-
listen in Ford reparaties, tegen Fordprijzen en
de meest voorkomende onderdeden zijn uit

voorraad leverbaar.

Automobielbedrijf Rinko - Tel. 224
Official Ford Service Dealer.

ALS OUDERS SLAPEN.
Het gezelschap „De Haghespeler"s speelt op Dinsdag

16 Oct. in gebouw Monopole te Zandvoort het geestige
blijspel: Als ouders slapen.... van Anthony Kimmins.
Van verschillende zijden werd de aanmerking ge-

maakt, dat wij de voorstelling van: „Als ouders sla-

pen. ..." niet in Zandvoort konden geven, omdat het,

Nvat men noemt een „pikant" stuk zou zijn. Omdat wij

er nu zoo zeer op gesteld zijn, de belangstelling in

Zandvoort te blijven behouden, zijn wij zo vrij onder
Uw aandacht te brengen, dat er weliswaar in het twee-
de bedrijf een wat men noemt „gewaagde scène" zich
afspeelt, doch dat het in dit stuk niet juist daarom
gaat, maar dat men er veeleer een waarschuwing in zou
kunnen zien voor jonge mensen.

Wij wijzen U ook in dit verband op wat het Han-
delsblad schreef van deze voorstelling, die wij reeds
in Amsterdam 25 keer met groot succes speelden. „De
Hagespelers" zijn met een licht blijspel van Anthony
Kimmins naar Leidseheplein-Thcater verhuisd, waar zij

een avond lang de lachers op hun hand hebben. Men
is er getuige van een situatie, die pikant zou moeten
heeten, als de auteur geen Engelsman was en als de
Hagespelers onder regie van Verkade zich de Engelse
manier om keurig netjes over dergelijke situaties heen
te glijden, niet zo vaardig eigen hadden gemaakt"
En o.a. van de Rotterdammer: „Dat men plezier van

dit stuk moge beleven. Het is het juist in zijn fleurige

lichtheid zo ten volle waard". En verder: „Het geheel
werd opgevoerd met een entrain en verrukkelijke lichte

toets, bekend uit de dagen der glorie der Hagespelers.
(Adv.)

WAT „DE WAAG" DOET.
Velen zullen wekelijks de pakkende -reclame gelezen

hebben in ons blad van bovengenoemde manufacturen
magazijn.
Maar wat zij nu gaat doen overtreft alles.

Eén dag gratis kopen, zult ge lezen in de advertentie
in dit blad voorkomende, nu dat wil wat zeggen.
Deze gelegenheid mag toch zeker niemand voorbij

laten gaan daar zoiets nimmer meer terug komt.
Men behoeft niets" in te vullen, te raden etc, alleen

maar kopen en gij zult de kans ook krijgen om één
dag gratis gekocht te hebben.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar

de advertentie, lees deze aandachtig, want het is uw-
voordeel, dus profiteer van deze geluksdag.

Ongekend lage prijzen bij

Henk SchuiËenburg
GROOTE KROCHT 13 - ZANDVOORT

Het wonder van Zandvoort
Rijwielen, onderdeden en banden 12 mnd. garantie

BANDEN GRATIS OMLEGGEN
lste klas Reparatie-Inrichting

Verder: ELECTRA ARTIKELEN, LAMPEN ENZ.

EENS GEKOCHT . . BLIJFT GEKOCHT . . .

VEILINGEN MAKELAAR HENK LEISING.

TECHNISCH BUREAU 8INDELS
PARADIJSWEG 1 en 12

|AEGl

VAMPYR-RONDA
DE VAMPYR-ROMDA
STOFZUIGER valt thans onder een ieders
bereik, U kunt wel een duurdere maar geen

betere Stofzuiger koopen.

Prijs a contant f 58.—
— betaalbaar met 70 et per week —
Protos Stofzuiger, Philips Radiotoestellen
ook op Gemakkelijke betalings condities

GEVESTIGD;

A* van der Vuurst de Vries
PIANO, THEORETISCH
MUZIEK ONDERRICHT

Brederodestraat 163, Tel. 207, Zandvoort
Spreekuren WOENSDAGS van 19.30—20.30 uur

Prospectus op aanvraag

MONOPOLE - ZANDVOORT
GROOTE ZAAL
Zondagawond

DANSEN
Leider de Heer J. STOL Jr.

The Monopole Gold Stars

Verkiezing der Dans-Koningin

LAGE PRIJZEN.

CORRESPONDENTIE.
Door overvloed van advertenties zijn wij genoodzaakt
enige berichten en het ingezonden stuk van de heerenige berichten en het ingezonden stuk van de he
Van Rijnberk tot volgende week te laten overstaan.

VERPLEGING
Zoekt U voor Uw hond of poe9Je (behandeling)
van welken aard ook, wendt U dan tot

BRINK - GROOTE KROCHT 28
Heeft nog te koop 3 Fox-
terriërs 7 weken, 1 Bouvier
8 maanden met stamboom

MONOPOLE MENU.
I langt cv bij het samenstellen van het dagelijkse maal

heel veel van al, welke kok er in de keuken regeert,
niet minder belangrijk is het \oor on/c ontspanning,
wie de leiding heett bij het opmaken van het program-
ma daarvan.
We schreven in het vorige nummer van de Zand-

voortse Courant reeds, dat de heer Kieter er op bij-

zondere gelukkige wijze steeds in slaagt, om op tic

meest succesvolle wijze die taak voor ons op zich te

nemen.
Als bij goede wintcrsehotcLs weet hij steeds door pi-

kante toevoeging een speciale al wisseling te brengen,
die het Monopole Menu voor ieder tot een bijzondere
attractie maakt, ook zelis, al wordt maar van een ge-
deelte van het geserveerde gebruik gemaakt.

liet Monopole Menu van deze week biedt wel een
zeer te appreciëren verscheidenheid, die aan aller ver-
langen ten volle voldoet.

In de eerste plaats opent Phoenix deze avond haar
winterseizoen met: Mans Hopper maakt carrière. I Iet

is een blijspel, waarbij aan Phoenix beste krachten bij

een goede keuze van de heer Dhooge weer gelegenheid
wordt 'jegeven, het kennen van het kunnen te tonen.

Het programma vermeldt enkele nieuwe namen.
Maar dat juist waarborgt een extra interessante

avond. Wc weten immers van vroeger nog, hoc deze
nieuwe sterren aan de Phocnixhemel altijd bijzondere
verrassingen zijn geweest.
Phoenix en Monopole. Dat geeft weer een extra avond
van intieme gezelligheid.

Een gezelligheid, tot het afscheid Iaat na midder-
nacht gewaarborgd, omdat de niet te overtreffen bal-
leiding van de heer Stol deze eerste Phoenix toneel-
avond besluit.

De Zondagavonden zullen nïet minder succesavon-
den worden dan de grote avonden in het zomerseizoen.
Kondigden we in ons vorig Monopole Menu aan, dat

een proef genomen werd met 'n extra Monopolc-avond
thans kunnen we het succes daarvan melden.
Het kon ook bijna niet anders of zo'n avond moest

slagen, met groot succes slagen. De belangstelling voor
avonden in dit genre. was zo groot, dat Monopole ook
hierin weer in de volle krachtsontwikkeling gezien kon
worden.
Hoc kan het bijna ook anders. Het organisatietalent

van de heer Kicfcr, de volmaakte leiding van de heer
Stol en de niet genoeg te waarderen medewerking van
de nieuwe Monopole Band The Gold Stars in de
meest harmonische samenwerking.
Behoeven we eigenlijk nog wel te zeggen, dat dit suc-

ces Zondagavond herhaald zal worden?
'- Deze avonden worden de extra winterschotels op de
Monopole dis voor gast en inwoner en vreemdeling.
Nieuwe attracties o.a. het verkiezen van een dans-

koningin en kampioenswedstrijden zullen de winterbe-
langstelling aan Monopole blijven binden.
Dan komt Dinsdagavond een Monopoleavond, die

wel extra de aandacht vraaöt.
Door het gezelschap van De Hagespelers wordt dan:

Als ouders slapen. ... op de planken van het Monopole
toneel gebracht.
Het programma van de heer Kicfer brengt wel een

verscheidenheid naar ieders keuze onder de waarborg
van: Monopole. (Adv.)

Adverteert in dit

HaStestraat 40 - Zandvoort

Gedurende het tijdperk van 13 Oct. tot en met 27 October zal men één dag alles voor niets
kunnen kopen.

Eén dag zal de geluksdag zijn ""^B
dan zal alles wat door U op deze dag gekocht is, het zij 'n waarde van 1 cent of duizend gul-
den, door ons worden terugbetaald.
De geluksdag is van te voren bij loting
voortse Courant (Gertenbachs Drukkt
Maandag 29 October 's avonds om 7
de Zandvoortse Courant door de heer
die er belang in stellen.

Overigens wordt de dag ook bekend gemaakt in de Zandvoortse Courant die ZATERDAG
3 NOVEMBER verschijnt.
In het tijdperk van 13 October tot en
Ook wacht diegenen, die niet tot de
daarom NIEMAND de bonnen wegc
Die verrassing zal ook 3 November
Stelt Uw inkopen niet uit. Komt allen

bepaald onder toezicht van de Redactie van de Zand-
erij),

uur zal de verzegelde enveloppe, die in berusting is bij

Gertenbach bij ons geopend worden, in bijzijn van hen

met 27 October zijn 3 Zaterdagen begrepen.
^ gelukkigen behoren nog een kleine verrassing, laat

ggooien, zij hebben vanaf 13 October WAARDE,
bekend worden gemaakt.
op naar het

Manüfacturenmag. DE WAAG - Haltestraat 40
die U helpt de zware crisis te doorstaan.

De wijze waarop de dag bepaald is: Er zijn van de dertien werkdagen in het tijdperk: 13 tot en met
27 Oct. opgevouwen papiertjes gemaakt, waarop de dag en datum ingevuld waren. Eén daarvan
is door de heer Gertenbach getrokken. Dit papiertje is ongezien direct in een enveloppe gedaan,
welke verzegeld is. De rest is ongezien onmiddellijk vernietigd. — Niemand is dus van de dag
zeker. — De enveloppe ligt in de etalage van Gertenbachs Drukkerij.
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Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

DE NIEUWE SPELLING.

II.

Een gelijke regel als aangegeven is voor cle a, geldt
ook voor de o.

Geen gezeur meer, of het tonen of toonen moet zijn.
Geen gezoek meer naar sloten of slooten en al die

andere licflijkheden meer.
Dingen, die alleen uitstekend materiaal zijn als exa-

menvalletjes, waarbij zogenaamd een capacitcitsverge-
lijking der geestelijke ontwikkeling plaats heeft.
Wat heeft ieder onzer moeten zwoegen om dat een

o en twee o uit elkaar te houden.
Een zwoegen, dat nu wel tevergeefs is geweest, maar

waarvan toch niet anders gezegd kan worden dan: Ge-
lukkig.
Met de nieuwe spelling zijn wij het niet in alle opzich-

ten eens en is er nog veel, datweanders zouden wensen.
Maar al was het alleen om die e en ee en o en oo, dat

nu de wijziging Marchand alle waardering verdient.
En wie nog niet geheel voldaan is, wel, die troost zïcH

maar met die gedachten, dat dan deze eerste stap wel
spoedig door meerdere gevolgd zal worden.
Nu de o spelling.

Daarvoor geldt dezelfde regel als voor de e.

In alle open lettergrepen schrijft men steeds het
enkele letterteken.
We krijgen dus voortaan: lopen, kopen, stoten, kno-

pen, grote, dove enz.
Bij de o vervalt de uitzondering, die bij de e gemaakt

is voor een lettcrgrepige woorden, die het dubbele let-

terteken als het woord daarmee eindigt.

Een verdubbeling, die ook in de samenstellingen blijft

gehandhaafd.
Bij de o komt dat niet voor.
Nodig is deze uitzonderingsbepaling niet, want bij

de o kan het enkele letterteken volledig de uitbeelding
geven van het klankbeeld, zonder dat er enig gevaar is

voor begripsverwarring.
Een enkele uitzondering is er toch.

— Deze' uitzondering. omvat een" groeprvan ~drie~ woor-
den. Het zijn goochelen, loochenen en goochem.
Het is wel weer zo, dat daardoor weer een regel met

uitzonderingen ontstaat, maar de praktijk heeft hierbij

de weg gewezen.
Plaatst men zelf even het enkele letterteken in die

woorden, dan komt duidelijk uit, waarom die uitzonde-
ring nodig was.
Het drietal is echter niet zo moeilijk te onthouden,

vergeleken bij de lange rij dubbelzinnigheden, waar
vroeger onze woordkeus altijd tussendoor slingerde.

Een andere grote opruiming van moeilijkheden is het
vervangen van de uitgang seh dcor s.

Wat gaf de verplichte onderscheiding van bijwoord
en bijvoegelijk naamwoord niet talloze moeilijkheden.

Dan waren er ook nog de bijzondere gevallen.

Zo stond bruisen naast ruischen en meer van die licf-

lijkheden.
Voortaan is het s, als de s klank gehoord wordt.
Dus: tussen, dorsen, mensen, wensen, vissen enz.
Klinkt de g klang daarbij door, dan blijft het oude

letterbeeld gehandhaafd.

HEKSENKETEL-
Nauwelijks bekomen van de sensatie, die de moord

op den Oostenrijksen bondskanselier Dollfus verwek-
te, wordt de wereld in een nieuwe bijkans nog grotere
sensatie gestort: een dubbele moord op een Monarch
en een Minister!
De Koning van Joego-Slavië, Alexander, was door

de Franse Regering, hoofdzakelijk op instigatie *Tan
haar Minister van Buitenlandse Zaken Barthou, ver-

zocht een bezoek aan de Franse hoofdstad te brengen.
De reden van dit bezoek was meer dan een gewone
beleefdheidsvorm: er lag een diepere betekenis aan
ten grondslag
Barthou streefde er naar, de verhouding tussen Italië

en Joego-Slavië, die alles te wensen overlaat, belang-
rijk te verbeteren. Een slechte' verhouding tussen de
Europese staten onderling houdt de onrust gaande en
belet daardoor een terugkeer tot normale toestanden,
politiek en economisch.
Met een brandpunt van aller-gevaarlijkste situaties

als Oostenrijk in het midden van Europa vormt, een
brug a.h.w. tussen de Latijns-Germaanse en Slavische
rassen, was het goed gezien van den Fransen staats-

man een expansie te bewerkstelligen van de geladen
atmosfeer, die de Italiaans-Joego-Slavise luchten on-
heilspellende bezwangerde.

In de laatste tijd was er merkbaar ontspanning ge-
komen in de verhouding Italië-Frankrijk, en een be-
zoek, dat Barthou binnenkort aan Rome zou brengen,
moest de laatste beletselen, welke een meer innige sa-

menwerking tegenhielden, wegnemen.
Maar tevens had Barthou gehoopt, dat de besprekin-

gen, die hij met Koning Alexander ter zake zou voe-
ren, een zodanig resultaat zouden hebben, dat in Rome
de grondslag gelegd konden worden voor een toenade-
ring tussen Italianen en Joego-Slaven.
Het heeft niet mogen zijn!

Enige ogenblikken, nadat de Monarch de voet op
Franse bodem had gezet, en naast Barthou in een auto
gezeten een tocht door Marseille zou beginnen, werden
de beide mannen door een onverlaat neergeschoten.
Koning Alexander was bijna onmiddellijk dood, Bar-
thou was misschien nog te redden geweest, doch de

Geen verandering dus onderging b.v. schip, scheve,

schijn, schemer enz.

We willen hier dadelijk aan toevoegen, dat dit ge-

deelte weer aanleiding geeft tot het bekende Hollandse

meningsverschil.
Wie even met het schrijven van het Nederlands op

de hoogte is, weet, dat Minister Marchand voorgangers

heeft gehad in elke klasse van elke lagere school.

Het woord Duitsland alleen heeft dit voldoende be-

wezen.
Maar nu wordt weer zo geredeneerd. Duitsland is een

eigennaam en valt dus niet onder de vereenvoudiging.

Daartegenover wordt weer aangevoerd, dat Duitsland

niet de eigennaam is, maar de afleiding en dus wel on-

der de woordbezuiniging valt.

Zo zou men krijgen Leidschevaart als erfgenaam naast

Leidsestraat als afleiding.

Laten de wijze heren eerst maar eerst uit redekave-

len. Misschien ook valt er een Ministerlijk veto, dan is

het ook beslist.

Voorlopig lijkt ons de veiligste weg, dat men zich

houdt aan de regel: Waar men een s zegt schrijft men
ook een s.

Tot slot weer de uitzondering: liet achtervoegsel isch

blijft in oude vorm gehandhaafd.
Dus: afgodisch, methodisch, apostolisch, synthetisch

enz.
Hier is door den bezuiniger een offer gebracht aan

wat zo in de schrijftaal gewoonte was geworden.

Nu nog tot onze jeugdige belangstellenden, die op

hun speurtocht zijn.

Deze spellingregels zijn natuurlijk ook van toepassing

op wat we de vorige week over de nieuwe spelling

schreven.
De Zandvoortse Courant van verleden week heb je

natuurlijk goed bewaard.
Doe dat deze ook en speurt.

Als de volgende week het laatste stukje over: De
Nieuwe spelling in de Zandvoortse Courant wordt op-

genomen, zullen we tevens meedelen, wie tot de beste

gekozen worden om de schat in het Zilvermeer op te

sporen of het geheim van de Witte Bison te ontdekken.

J.C.G.O.B.

Op de Ledenvergadering van J.C.G.O.B., op a.s. Za-
terdag 20 Oct, hoopt mej. de 'Graaf, propagandiste van
de reclasseringver. „Het Hoogeland" over haar werk en
ondervinding in deze organisatie te spreken.
Belangstellenden, jong en oud, zijn van harte welkom

We vergaderen in de Oude Bewaarschool, aanvang 8

uur. Toegang vrij.

Aan deze vergadering gaat de trekking der verloting

van J.C. G.O.B, vooraf. Aanvang 7 uur.

DRANKBESTRIJDING.
De afd. Zandvoort van de Ned. Ver. t.a.v. Alc. Dr.

heeft op de 26c dezer een ledenvergadering uitgeschre-

ven, niet enkel voor aangeslotenen, maar ook voor be-

langstellenden en introducés. Ze stelt zich voor, ook
in 't vervolg, de huishoudelijke bijeenkomsten door

grote verwarring van het moment stond een directe

hulp in de weg, waardoor de Fransman zoveel bloed
verloor, dat hij enige uren na de aanslag stierf.

De waanzinnige moordenaar, die ter plaatse neer-

gesabeld en geschoten werd, zag nog kans enkele an-

dere slachtoffers te maken, voor hij dood was.
De Koningin van Joego-Slavië, die reeds eerder in

Parijs was aangekomen, bevond zich op weg naar Mar-
seille ter verwelkoming van haar echtgenoot. In de
trein is haar de onheilstijding meegedeeld. Naar li-

chaam en ziel gebroken stond de vorstin later bij de
baar, waarop het stoffelijk overschot van haar gemaal
neergelegd was.

Toen de eerste berichten van de Koningsmoord bin-

nenkwamen, werd allcrwege het ergste gevreesd.
Men dacht aan een herhaling van 1914: een goed ge-

richte kogel deed de wereldoorlog ontbranden: de da-

der was een Serviër.
De eerste en belangrijkste vraag was thans: van

welke landaard de moordenaar was. Zou het blijken,

dat hij de Italiaanse, Franse, Duitse of Oostenrijkse
nationaliteit bezat, dan kon de heksendans weer be-

ginnen.
Spoedig kwam de ontspanning brengende tijding,

dat hij, die de aanslag pleegde, een Joego-Slaviër was.
Dat gaf ontluchting, en al is de identiteit van den
moordenaar nader vastgesteld kunnen worden als Ma-
cedoniër, een „casus belli" behoeft in de dubbele
moord gelukkig niet gezien te worden.
Men mag Frankrijk verwijten, dat de beveiliging van

Koning Aiexander onvoldoende geweest is, men mag
nota's met Hongarije wisselen, dat het complot op zijn

bodem zag smeden, dit alles betekent slechts een vrij

onschuldige nasleep van de noodlottige gebeurtenis,

die in geen geval de ernstige gevolgen meer kan heb-
ben, waarvoor men eerst vreesde.
Te betreuren is, dat Barthou's opzet zo wreed in

gruzels is geslagen, en dat er veel tijd voor nodig is,

veel overleg en veel diplomatie, om Italië en Joego-
Slavië tot elkaar te brengen.

Hoe gevaarvol de positie van bepaalde Vorsten is,

kwam weer overduidelijk aan het licht. Koning Alexan-

vcrschillendc lezingen, bijdragen, alsmede zang en voor-
dracht, blijvende waarde te geven, 't Zakelijke gedeel-
te zal heel kort zijn, opdat ieder bij 't naar huis gaan
kan zeggen: „We hebben een goede avond gehad".
Om te beginnen behandelt de heer .1. de Bruin de

26e Oct. het onderwerp „Verdraagzaamheid'
De 16 Nov. geeft mej. J. Schoppen iets uit „Kleine

Fakkels" van 1. C. Thomson—Wcntholt ten beste en
de 30c Nov. spreekt de heer A. Hofstra over „Wat ons
moed geeft".

De verdere wintercampagnc zal tijdig worden bekend
gemaakt.
De bijeenkomsten zijn in de Oude Bewaarschool.

GASPRIJS VERLAAGD.
Met ingang van 1 November wordt de gasprijs te

Flaarlem verlaagd.
De prijs van het gas over de gewone en de munt-

meter wordt van elf cent gebracht op negen. Voor vast-
rechttariet wordt de prijs per M' gebracht van zes op
vijf cent.
Verder plannen zijn om de meterhuur te laten ver-

vallen en het vastrecht te verlagen.

N.C.R.V. JUBILEUMFONDS.
Onze plaat. Ze komt.... is er misschien al reeds als

ge dit leest. Wanneer ge hebt gemeend dat er een ont-
werp voor een nieuwe studio op zou staan hebt ge het
mis. Het woord „studio" komt er niet eens op voor.
Hebt ge aan een offerbus gedacht om het offer op te

vangen? Ook de traditionele bus zult ge missen.
De ontwerper heeft het intieme karakter van een of-

fer in de plaat tot uiting willen doen komen. Een forse
hand, het offerzakje overreikend, ongezien., de woor-
den 21 Novcmber-Offcrdag. ... de naam onzer Vereni-
ging.... zidaur alles.

Let op de houding der hand. Daarin ligt heel het ka-
rakter van de plaat. Het brengen van een Offer....
ongezien van de mensen...
Moge deze eenvoudige plaat van 15 Oetober tot 21

November ons land kleuren en velen tot de daad van
het offer inspireren.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en Omstreken.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haar-
lem en Omstreken deelt ons mede, dat de formulieren,
welke in verband met het Regeringsonderzock naar de
omvang en samenstelling van alle voor Nederlandse
rekening in Duitsland uitstaande vorderingen uit hoof-
de van goederenleveranties en diensten voor het inzen-
den der gegevens door belanghebbenden dienen te
worden gebruikt, te haren kantore Nassauplein 6,
Haarlem (tel. 15254) verkrijgbaar zijn.

COLLECTE NED. BIJBEL GENOOTSCHAP.
In dank aan allen die de bussen voorhielden en aan

hen, die er iets indeden, verzoekt mevr. van der Vleod
ons mee te delen, dat de collecte voor het Nederl. Bij-
bel Genootschap het volgende heeft opgebracht j 60.20

der heeft dit gevaar ingezien: hij maakte vóór zijn ver-
trek uit het Vaderland zijn politiek testament, waarin
hij het regentschap van zijn opvolger, zijn 11-jarige
oudsten zoon regelde. Bovendien had hij zich willen
doen vergezellen door zijn eigen lijfwacht. De Franse
politie achtte dit echter niet nodig. Verder is de bui-
tenlandse toer hem van verschillende zijden afgeraden,
doch met het oog op de te verwachten belangrijke re-
sultaten, heeft de Joego-Slavise Koning zijn plannen
doorgezet.
Koning Alexander van Joego-Slavië had zich zelf

met dictorale bevoegdheden bekleed. Na de moord op
Raditsj, die de „Skoeptsjina" (in Nederland de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal) dood geschoten was
door een Montegrijnse afgevaardigde, heeft hij het
Parlement naar huis gezonden.
Zijn ideaal was, Joego-Slavië te maken tot een volks-

cenheid, een ontzettend moeilijke taak. Immers, het
voor-oorlogse kleine staatje Servië, was door het Ver-
drag van Vcrsailles, waarbij grote stukken van het oude
Oostenrijk-FIongarije aan Servië werden toegewezen,
gebombardeerd tot „grote" mogendheid. Op papier ten-
minste, want in werkelijkheid bestond de grootheid
alleen in de aardrijkskundige grenzen.

Innerlijk bleef het Joego-Slavise volk, bestaande uit
verschillende rassen van uiteenlopende structuur ver-
deeld.
Of Alexander, toen hij eenmaal de handen vrij kreeg

de juiste methoden tocqepast heeft, om te verenigen
wat verdeeld was, is aan twijfel onderhevig.

Getracht heeft hij het zeker, en de bijnaam die hij

kreeg, Alexander de Vcreniger duidt op zijn streven.
Intussen volgt de ene sensatie op de andere. In de

laatste tijd is meermalen beweerd, dat wij op een vul-
kaan leven. Dat elk ogenblik een eruptie tegemoet ge-
zien kan worden, waarvan de gevolgen niet te overzien
ziin.

Inderdaad, de wereld is een heksenketel. FIct brouw-
sel borrelt en spettert, en wenst niets liever, dan over
de rand der ketel te vloeien om zijn heilloos werk te

verrichten. Met kunst en vliegwerk wordt getracht de
deksel op de stinkende pot te houden. Zal het lukken?

(Nadruk verboden).
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S.D.A.P. BESTAAT 40 JAAR.
In een stampvolle zaal in „Ons Huis" herdachten de

Zandvoortse leden van de S.D.A.P. feestelijk het 40
jarig bestaan van hun partij.

De Voorzitter der Afdeling, de heer A. J. van der
Moolen opende de avond.
De heer M. A. Reinakla uit Haarlem hield een feest-

rede. Spreker herdacht in korte trekken de levensge-
schiedenis der S.D.A.P.
De humorist lienry Marchand onderhield de aan-

wezigen met zijn «frappen en liedjes.

WINTERPROGRAMMA R.K. VOLKSBOND.
In overleg met de heer Ant. .1. 1 I. Aengenent, secr.

van het. Centraal bestuur is het winterproi<ramma der
R.K, Volksbond, atd. Zanclvoort als volgt samenge-
steld:

23 Oct. Lezing door de heer Aengenent. Onderwerp:
[Wat hebben wij gebouwd en waaraan bouwen wij.

20 November: 2e lening van de hoer Aengenent.
Onderwerp: De taak van de Standsorganisatie inzake
het gezinsleven.

6 December. St. Nicolaasfcest voor de kinderen van
leden en niet-ledcn.

18 December. 3e lezing door de Weleerwaarde Kape-
laan N. Commandeur. Onderwerp: de taak der stands-
orgamsatios ten opzichte van het staatkundig leven.

Januari 1935. Jaarvergadering (datum wordt t.z.t. be-
kend gemaakt.

29 Januari. 4e Lezing door de heer Aengenent. On-
derwerp De taak tier Standorganisatie op sociaal en
economisch terrein.

Februar i 1935. Lichtbeeldenavond. (datum wordt
t.z.t. bekend gemaakt.)

19 Maart. 5e Lezing door de heer Aengenent. Onder-
werp De taak der standsorganisatic in de toekomst.

April. Lezing van de Geestelijke Adviseur.
De lezingen worden gehouden in het Patronaatsge-

bouw, Groote Krocht en zijn eveneens opengesteld
voor niet-leden.

SIMULTAAN-SEANCE MEESTER A.LILIENTHAL
22 October a.s. te 8 uur /al de Hongaarse Schaak-

meester A. Lilicnthal voor de Zandvoortsc Schaakclub
een simultaan-seance geven in Bodega Mustert Strand-
weg.
Het inleggeld voor deze scancc is bepaald op ƒ 1.—

.

Aanmelding (ook voor niet-leden staat open) bij de
secretaris L. Blok, Haarlemmerstraat 40 Zandvoort,
onder storting \an het inleggeld.
Men wordt dan 's avonds om kwart voor acht, dus

één kwartier vóór de opening in Bodega Mustert ver-
wacht.

MEVROUW, Laat U bijtijds Uw Najaar- en Winter-
kleeding maken bij het welbekende adres:

Costumiere Molenaar-Tesselaar
VERLENGDE HALTESTRAAT 81

Knippen vanaf ƒ 1.—,
passen inbegrepen.

Pasklaar vanaf ƒ 1.75

VLUGGE DEDIENING. — PRACHT COUPE.

NED. BLINDENBOND.
Het comité van voorbereiding voor propaganda Kunst-
en Filmavond van de Ncd. Blinden Bond, welke avond
is vastgesteld op 8 November a.s. in Moncpole des
avonds 8.15 uur, is als volgt samengesteld: Burgemees-
ter H. van Alphen, ere-voorzitter. Mevr. E. J. E. de
Boer—Margadanl, voorzitster, Zandv.laan 11, G. J.

Sterrenburg, secretaris, Bredcrodestraat 169; H. Vol-
ger, penningmeester, Haarlemmerstraat 12: Mevr. G.
E. Huberts—Sentt, Postkantoor; M. Frank, v. Speyk-
straat 9: Dr. .1. A. Bekkers, Kostverlorenstraat 6.

Voer deze avond werd welwillende medewerking
toegezegd door het zangkoor „Credo Canto" onder lei-

ding van Felix de Nobel.
Op 't programma staat verder: Declamatie: Verzen

van Adema v. Scheltema; Kinder-twaaluurtje van Sam
Falkland. Vertoning van de indrukwekkende film

„Wat wij willen", volledig beeld van het Blindenwezen
in Nederland.

Liet belooft dus een mooie, afwisselende, leerzame
avond te worden.

JAARVERGADERING „DIERENHULP"
Op 6 November a.s. zal Dicrenhulp des avonds om

acht uur haar jaarvergadering houden in Zomerlust.
Liet zal een zeer interessante vergadering worden.

OPEN HEBBEN WINKELS OP ZONDAG.
De Burgemeester van Zandvoort brengt ter kennis

van belanghebbenden, dat aan het politiebureau schrif-

telijk aanvraag kan worden gedaan voor de afgifte van
door of vanwege den Burgemeester gewaarmerkte ge-

schriften of drukwerken, als bedoeld in artikel 4, eerste

lid, onder d, der winkelsluitingswet 1930 (staatsblad

no. 460), te bevestigen in winkels, welke op Zondag ge-

durende enige uren geopend mogen zijn voor verkoop
van vis, van fruit, van brood, banket, suikerwerk, cho-
colade en consumptie-ijs, van tabaksartikelen en in

winkels met volledige vergunning of slijtvergunning

krachtens de drankwet.
Formulieren voor het doen der aanvragen zijn ver-

krijgbaar aan het politiebureau.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10— 11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8 30 uur.
Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondsleden tegen verlaagd tarief.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465
TE HUUR:
ONGEMEU8. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Tc Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheke aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op eik
aebied. inlichtingen kosteloos.

SIGARENMAGAZÏJN

DE"
PARADIJSWEG hoek BREDERODESTRAAT

Sigarenmerken uit 1e klas fabrieken

LA PAZ - LOKIN en WEISZ -

SPAiMERA - DAMTE- v. ZIJST enz.

Ruime Sorteering Cigaretten
Tabakken enz, enz".

ROOKT

Brede cent

Des Zondags van 4-8 Geopend

Beleefd Aanbevelend,

} C* van Houten

NEEMT U EENS PROEF
MET KEGS RIMOLA

G&m&Ë&ea Jsawsa Rïj&t
proefpakjes a 2 ons 5 et.

ZUUR, per pot 10 et

H. Z. ZEEP, per pak slechts 12V2 et

Alle Verpakte Kegs Levensmiddelen.
— Tevens Petroleum verkrijgbaar —

h Zwemmer - Oosterparkstraat 8

QERLANOS FABRIKAAT

Ziet alvorens elders te

koopen, de sorteering

WINTERPANTOFFELS
FABRIKAAT:

Zandvoorts Industrie

in diverse kleuren, met
en zonder Bontrand,

prijzen vanaf f 1.95

ALPH. SPRENGERS
GROOTE KROCHT 8 TELEFOON 6

(tegenover het Gemeentehuis)

$ f
KOOPJES!
Profiteert /an deze
gelegenheid

Zwitserse Dames-
en Heren-armband

Horloges
Inicar 15 steens anker
vanaf f 10
ALLEEN bij reparatie.
Inrichting

H. Martin
Pakveldstraat 8— 10

COMITÉ FLORA.
De uitslag van de verloting is als volgt: 441, 2331,

130, 2297, 1725, 1744, 2381, 2139, 2343, 1752, 2117, 2271,
1770, 361.

R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING DE HANZE
Op de laatst gehouden ledenvergadering der R.K.

Middenstandsvereniging ,,De Hanze" werd het bestuur
als volgt samengesteld: C. Slegers, H Bluys, P. Berk-
hout, L. Koomen en D. Vader.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB.
Op de jaarvergadering der Z.S.C, werd besloten aan

het verzoek van de Schaakclub Watergraafsmeer te
voldoen om een massakamp te spelen.
Het ledenaantal vermeerderde zich dit laatste jaar

ongeveer met de helft, waarmee de goede gezondheid
der vereniging zij aangetoond.
De heer .1. Hetteling zal de Z.S.C, vertegenwoordi-

gen in den strijd om het Kampioenschap van Haar-
lem.
Het bestuur werd herkozen en blijft dus bestaan uit

de heren: C. L. Bolwidt Sr., voorzitter, Louis Blok,
secretaris; A. II. Pielage, penningmeester; H. Jansc,
wedstrijdleider; L. S. Krabshuis, commissaris.
De heren Ph. W. Maste en C. Slagveld werden tot

leden der kascommissie benoemd.
A.s. Maandag speelt Z.S.C. I tegen Haarlem I (Café

't Bolwerk.)

INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING.
De eerstvolgende bijeenkomst van het Instituut voor

Arbcidcrsontwikkeling zal gehouden worden op Don-
derdag 25 October in de Oude Bewaarschool, waar een
voordracht gehouden zal worden over „De techniek
van de krant". Aan de hand van een serie prachtige
lichtbeelden uit het nieuwe gebouw der Arbeiderspers
te Amsterdam zal een uiteenzetting worden gegeven
van het ontstaan der krant. Het is de bedoeling' later
zo mogelijk een voortzetting te geven van het nu be-
handelde onderwerp, wat niet wegneemt dat deze
avond een afgerond geheel vormt. Het onderwerp ver-
dient ieders belangstelling, het belooft weer een der
goede avonden van het instituut te worden. De lezing
vangt aan te kwart over acht, terwijl de toegangsprijs
10 cents bedraagt.

HOTEL L'OCEAN.
Woensdagmiddag 31 Oct. a.s. om twee uur zullen de

notarissen B. M. Serné te Haarlem en J. J. de Lange te
's Gravenhage in Zomerlust openbaar verkopen het be-
kende Hotel 1'Ocean in de Dr. Metzgerstraat.

P- FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

EEN GOED TEKEN.
Een verblijdend teken is het, dat er aan de Hillegom-

se bollenbeurs w-eer een meerdere actie valt waar te ne-
men.
Zandvoort heeft er groot belang bij, 'als het de streek

in hare omgeving goed gaat.

Daarvan ook moet het in het nieuwe seizoen komen,
al zal het, als het goed is, slechts een klein deel van het
geheel zijn.

HUIZENVEILING.
Op Woensdag 31 Oct. 's middags om vier uur wordt

door den notaris B. M. Serné uit Haarlem in Zomer-
lust geveild de percelen Poststraat 4 en 6.

ONGUNSTIGE VOORUITZICHTEN.
De komende tijden zien er vooral voor de vakarbei-

ders verre van geruststellend uit.

Bedroeg verleden jaar om deze tijd het aantal inge-
schreven werklozen 244, volgens de laatste opgaven is

dit aantal thans 364. Dus ruim honderd meer.
De cijfers geven aan, dat de grootste werkloosheid

heerscht in de bouwvakken. Voor de opperlieden be-
draagt het aantal 52, voor de timmerlieden 18, voor de
metselaars 24, voor de grondwerkers 48 en voor de
schilders 23.

Voor de veldarbeiders is het cijfer 47, voor de vis-
sers 30.

Daarbij komen dan de verschillende groepen, die
voornamelijk alleen in de zomertijd een betrekking
machtig kunnen worden.

DAT WORDT EEN MOOIE AVOND.
De heer J. Post weet met zijn' kinderkoor Jong Zand-

voort altijd iets heel bijzonders te brengen en zorgt bij
elke uitvoering weer, dat Jong Zandvoort een succes-
avond heeft.
De eerste uitvoeringsavond is gesteld op Zaterdag 10

November a.s. Deze avond wordt gegeven in Monopole
aan het Stationsplein.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 8 tot en met 13 Oct. werden 35 Kuip-

en 296 Douchebaden genomen.

Onderhoud van Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren
van alle Timmer- en Metsel-
werk.

P. Schaap
Prinsenhofstr. 11 - Tel. 439



Model Wasserij „DE LELIE"
HALTESTRAAT 58

Wegens uitbreiding van onze zaak stellen wij U in staat Uw was
vakkundig te behandelen.

Per 5€.G. 35 cent
Uw goed wordt bij ons keurig gestreken en geheel opgemaakt. Uit-
sluitend Handwerk dus GEEN SLIJTAGE van Uw goederen.

WSevrouwÜ Dit is iets wat U zoekt.

complete woninginrichting

behangerij

stoffeerderij

vraagt prijsopgaaf

j* jacobson jr<

I

parallelweg 35
telefoon 270

i-v

Huisvrouwen weigerden hier-

.^\ [§j aan langer mee te doen door
fij^i'

:\S het aanschaffen van een

.*£§*J&
Petroleum

Vergassingstoestel

Volgt U ook hon voorbeeld

!

Koopt dan een echte B.E.S,

Geen reuk en pen Werk Let op liet merk

VERLAGING LUCHTPASSAGE OP DE INDIE-

ROUTE DER K.L.M.

Verlegging der route over Medan.
Met ingang van 1 November a.s. wordt de pasage-

prijs op de luchtlijn Amsterdam-Ba ta via der K.L.M,
van 1750 gld. verlaagd tot 150Ü gld. De priis \_an een
retourvlucht daalt hierdoor van 3150 gld. tot 2700 gld.

Evenals voorheen zijn in de/e tarieven de kosten van
hotels, maaltijden taxivervoer van en naar de vlieg-
velden begrepen.
De verlaging der tarieven hield verband met de ver-

wachte in dienst stelling van groter materiaal. Hoewel
de aflevering hiervan is vertraagd, is de verlaging toch
gehandhaald, aangezien hieromtrent reeds afspraken
met de imperia] Airways en de Air Trance gemaakt
waren, waarbij de invoering van de lagere tarieven op
het begin van de winterdienst v\as bepaald.
Deze winterdienst brengt, gelijk bekend, ook nog

een wijziging der route mede. Behalve dat, zoals eiken
winter, de zuidelijke weg via Marseille en Rome wordt
gekozen, zullen de vliegtuigen der K.L.M, voortaan

rechtstreeks weer Medan aandoen. Tot heden vlogen
zij van Alor Star, in Malakka, op Sigapore en van daar
via Palembang naar Batavia. De Indische luchtvaart-
maatschappij de K.. N.l.L.M. het dan tussen Alor Star

Medan een aansluitende dienst lopen. Vanen 1 No-
vember a.s. at zal de K.L.M, /eli echter van Alor Star
op Medan vliegen, vandaar naar Singapore en verder
via Palembang naar Batavia. 1 lierdoor ontstaat dus
een nieuwe luehtverbinding, n.l. een wekelijkse dienst
tussen Medan en Singapore v.v.

NAAR DE

TEGEN
Moderne prijzen f 98.- en hooger

TELEFUMKEN — PHILIPS
U behoeft niet langer tevreden te zijn met de
uitzending van slechts enkele Radio- Stations

Radio Technisch Bureau C* FRAY
GROOTE KROCHT 17 — TELEFOON 310

«^##^0^^^0"

SAMB0 EN J0CK0 VAN EEN leeuw en een aap
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Intussen vliegt de dolle auto
Al maar door straten, steeg en slop;
Pikt onderweg een groentevvagen
En „en passant" een melkboer op;
Een kinderwagen volgt al gauw,
Zelfs d'olieman moet mee op sjouw!

En steeds maar langer wordt de optocht,
En d'auto duwt het zaakje voort,
Tot Jocko plots, tot zijn ontzetting,
Den knal van de ontploffing hoort.

.

Krak! Heel de stoet rijdt, één van zin,

Van schrik pardoes een winkel in!

JUBILEUM-TARIEF BIJ DE K.L.M.
Voor Passagiersrondvluchten.

Ter gelegenheid van de op Schiphol gehouden vloot-
schouvv ter ere van het 15 jarig jubileum der K.L.M.
was bepaald dat het publiek op dien dag normale
rondvluchten boven Amsterdam zou kunnen maken
tegen de uitzonderingsprijs van ƒ 3.— per persoon.
Ten gevolge van het ongunstige weer op die dag,

zijn in het geheel geen passagiersrondvluchten uitge-
voerd, waardoor talrijke personen teleurgesteld zijn.

Daarom is thans een regeling getroffen, dat geduren-
de de overige Zondagen in October, t.w. 21 en 28
October op alle vliegvelden waar die dagen vliegtui-
gen aanwezig zijn, normale rondvluchten (dus met een
duur van 12—15 minuten) zullen kunnen worden uit-

gevoerd tegen het jubileumtariet van ƒ 3.— per per-
soon.

BEVLAGDE AGENTEN VAN POLITIE.

In navolging van andere landen zullen we thans ook
in ons land ag«nten van politie gaan krijgen, die op hun
mouw van vlaggen zijn voorzien, aldus De Standaard.

Dit jaar zijn n.l. voor het eerst de examens afgeno-
men in talenkennis der politiemannen. De agenten, die
geslaagd zijn, ontvangen op hun mouw een vlag van het
land welke taal zij machtig zijn.

MEVROUW
GEHAKT a
geprobeerd??? ?

heeft u onze KALFS-
14 et. per ons a! eens

Buitengewoon van
kwaliteit en smaak.

Kalfs Boterhamworst, per ons 10 et

Onze bekende Schouderham, per ons . . 15 et
Gekookte Rookworst, per ons 10 et
Leverworst, per ons ........ 8 et
Bloedworst, per ons 8 et
Rauwe Geldersche worst, Ie kwal. p.p. . .49 et
B.F.M. Boter, per pakje 30 et

niet te onderscheiden van Roomboter.
SPECIALE AANBIEDING

Blikjes Cornet bief, zoolang de voorraad strekt
per blikje 29 et.

Chalet kaasjes, per doosje 32V= et
Fino Bouillonpasta, 8 a 9 koppen uit 'n busje 15 et
Grote blik Speculaas inhoud 3 pond voor 85 et

I, J. Knotter - Haltestraat 36

CERTIFICATEN VAN OORSPRONG BELGIË.
Van de Directeur van de Economische Voorlich-

tingsdienst te 's Gravcnhage is nader bericht ontvan-
gen, dat, blijkens een publicatie in de Moniteurc Beige,
de certificaten van oorsprong voor tic in België in te

voeren goederen door de verkoper zelf kunnen wor-
den opgesteld, waarna deze door de Belgische Consu-
lairen Dienst moeten worden gelegaliseerd.
Een model van een dergelijk certificaat wordt op

aanvraag cloor de Kamer van Koophandel en Fabrieken
Nassauplein 6, Haarlem, verstrekt.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 20 Oct 1.10 1.30 9.06 9.25

Zondag 21 Oct 1.50 2.10 9.45 10.05

Maandag 22 Oct 2.30 2.50 19.28 10.48

Dinsdag 23 Oct 3.06 3.24 11.02 11.20

Woensdag 24 Oct 3.36 3.58 11.30 11.55

Donderdag 25 Oct 4.15 4.36 —.— 12.10

Vrijdag 26 Oct 4.56 5.15 12.32 12.52

Zaterdag 27 Oct 5.30 5.50 1.11 1.28

Zondag 28 Oct 6.10 6.36 1.45 2.06

Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.



ILSIETSEMA, BRUGSTRAAT 6
Behan gei', Stofteerder. Matrassen maker

Vraagt voor Uw nieuw- en reparatie-

werk NU onze winterprijzen.

GEHEEL VRIJBLIJVEND!

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK..
Zondag 21 Oct v.m. 10 uur: Ds D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 21 Oct. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
Voorbereiding H.A.

nam. 5 uur; Dezelfde. Bediening H.A.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 21 Oct. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
nam. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 2.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoori.

Brugstraat 15.

Zondag 21 Dctobcr v.m. 19.30 uur: Ds. N. Padt
uit Zutfen..

JEUGDDIENST.
Zondag 21 Oct. nam. 7 uur: de heer W. J. Fournier Jr.

uit IJmuiden.
Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes in
de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Woensdag 8 uur Congregatie voor de jongens
Donderdag 8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag van. 5—9 uur gelegenheid om te biechten.
Deze weck elke avond 7 uur lof-

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstraat

Zaterdagochtend aanvanf van den dienst te 8.30 uur.

Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30

Vrijdag 26 Oct. Aanvang Sabbat: 4.30 uur.

Zaterdag 27 Oct. Einde Sabbat: 5.26.

WINKELSLUITING.
In verschillende gemeenten — Zandvoort hield zich

aan vier uur — heelt men gretig gebruik gemaakt van
de gelegenheid, die er bestond, om te komen tot uit-

breiding van het aantal uren, waarop winkels op Zon-
dag geopend mochten zijn.

Thans wordt bekend, dat de Minister bezwaren heeft.

Dat wordt een tegenvaller.

• Brood- en Banketbakkerij

g M+ J* BALK
HOOGEWEG 27 TELEF. 489

• Iets Fijns, Ons succes!!! %
g DIKKE SPECULAAS 14 et per ons £W SPECULAAS 12 et per ons •
2 VRAAGT ONS ECHT 9
9 Zeeuws Tarwe Brood £
m m

V|E|T|KlAlN|OlN|
Goede olie voor 45 et p.L. Koopt daarom Uw
olie en laat Uw olie verversen bij de

RINKO GARAGE ORANJESTR. TEL. 224.

Als U Uw wagen bij ons laat smeren wordt hij

goed gesmeerd, door een vakman. — Geeft
daarom Uw wagen bij ons in onderhoud.

VETKANON

De Stofzuiger Specialist
GR00TE KROCHT 5

HOOFDKANTOOR :

Kennemersstraat 21

Telef 16990 - Haarlem

- ZANDVOORT
FILIAAL.

Spaarnwouderstraat 21

Tclef. 13677 - Haarlem

Adres van jarenlange ervaring en ver-
trouwen.

Defecte Stofzuigers

zijn levensgevaarlijk

Laten wij ze voor u vakkundig
repareeren. Wij advïseeren gratis.

Reparatie-inrichting alle merken

Eigen Ankerwikkelarij.
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Onze collectie HAARD- en VULKACHELS
— is compleet geëtaleerd. —

jf>j

Vylkacheis vanaf f 10.95 I
®

Bronzen en Koperen Kolenkitten es ®
Haardketeltjes in koper en Brons

Haardstellen —
TOCHTBAND en TOCHTSTRIP

KACHELZEILTJES vanaf 28 et

Kachelhaakjes* Poken, Tangen, Mica,
Vuuraanmakers, Kolenkitten, Hak-
bijltjes, Kachelpijpen, Ellebogen, Bed-

kruiken.
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1 Haitestraat 37 - Telefoon 311 |
m ®
ifiat©]!]®®!]®®!]®®®®®!!]!^

CD
Complete Grijze Keuken Uitrusting f 14,95

Costumière } de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.60'

PATRONEN NAAR MAAT
I NGEZONDEN.

Buiten verantwoording der Redactie.

Zandvoort, 10 October 1934
M. de R., Zoudt U de goedheid willen hebben, om het

volgende in Uw blad van 13 Oct. een plaatsje te geven
als antwoord op het schrijven van Wethouder Slegers
onder mijn ingezonden stuk van verleden Zaterdag.
De heer Slegers praat in dat schrijven bijna geheel

langs de zaak Mesman, waarover hij zelf begonnen was,
heen Een kleine hoeveelheid waarheid mengt hij met
veel onwaarheid en rnct leugens om mij een stortbui
van onaangenaamheden te bezorgen. Nu heb ik zo iets
meer ondergaan en de ervaring heeft mij geleerd, dat
ik daar erg goed tegen kan en ook, dat men tegenpartij
gewoonlijk daalt in achting van de lezers, die zich erge-
ren aan zijn weinig waardige schrijverij.

Op dit ogenblik wil ik niet te diep ingaan op het-
geen de heer Slegers van mij zegt, omdat 't de aandacht
van het publiek zou afleiden van de hoofdzaak: de zaak
Mesman.

Alleen wil ik een paar simpele feiten vermelden.
De raad gaf voor het doen maken van twee werken

opdracht aan. Wethouder Slegers. De heren Gedepu-
teerden verleenden daarna hun goedkeuring die wer-
ken, n.1. voor de verbouwing van de gemeentewoningen
aan de Parallelweg en wel in Novehmber 1933 en voor
de verbouwing in de Hobbemastraat op 16 Aug. 1934.
De afwikkeling van deze zaken was daardoor geheel
in handen van de wethouder en de stijging van de ma-
teriaalprijzen maakten spoed zeer wenselijk.
Maar wat gebeurde? Voor het werk in de Hobbema-

straat is de aanbesteding aanstaande. Over een
paar weken kunnen de werklieden, die daar werk zul-
len vinden, beginnen, dus na 10 weken ongeveer. Voor
de huizen aan de Parallelweg moet de voorbereiding
nog beginnen. Dat werk kan dus van Nov. 1933 tot
Nov. 1934 blijven hangen. Laten we zeggen 52 weken-
De liefde voor de werkman drong de heer Slegers bin-
nen drie weken na de bouwaanvrage van de heer Mes-
man toestemming te geven om te beginnen, wat jn
strijd was met wettelijke voorschriften. De liefde voor
de werkman bij de heer Slegers schijnt soms erg slape-
rig te zijn.

Over hetgeen de Wethouder in zijn eerste stuk
schreef omtrent de zaak Mesman wou ik ook nog iets-

zeggen.
Wethouder Slegers probeerde daarin de openbare

mening in Zandvoort te zijnen gunste te beïnvloeden

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162:

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

de gedachten ingang te doen vinden, dat de Rechters,
hem onverdiend kras hadden beoordeeld, en ook, dat
de verslaggevers van allerlei bladen partijdig waren,
dat hij maar over een paar formaliteiten had heenge-
stapt, toen hij wettelijke voorschriften niet naleefde,,
dat hij wel ver was gegaan, maar uit liefde voor de
•werkman en — en dat was het toppunt van zijn gevoeL
van onschuld — dat hij geen spijt had.
Wat moet dat betekenen, lezer?
Gaat Wethouder Slegers voort, zij het voorzichtiger,,

met schipperen? Blijft de kans bestaan op nieuwe pro-
cessen, als dat van de heer Mesman. Het zou niet pret-
tig zijn voor zijn partij, als er weer smalend gesproken
en geschreven zou worden over haar voorman, de

R.K. Wethouder. En het schandelijke voor Zandvoort
zou zich herhalen, als alweer een wethouder zo open-
lijk in afkeurende zin zou worden besproken.
Het is zeer wenselijk, dat de heer Slegers zich uit-

spreekt, hoc hij in de toekomst denkt te handelen.
U, M. de R., dankend voor de opname.

Hoogachtend, B. VAN RIJNBERK.

Dankbaar voor de inzage van het door de heer B. v.
Rijnberk ingezonden antwoord op het onderschrift van
verleden week meen ik niet te veel aandacht te moeten
schenken aan de daarin vervatte veronderstellingen. Ik.

heb jammer genoeg of te wel gelukkig geen tijd om
overal op in te gaan.
Wat de zaak zelf betreft gelegen in de vraag onder-

aan gesteld zal ik steeds doen wat ik meen dat in het
belang is van de Gemeente. Ik zal dan ook geen advies-
vragen van inzender, omdat ik weet dat hij de inboor-
lingen van Zandvoort toch niet als gelijkwaardige we-
zens beschouwt.

Met dank, CORN. SLEGERS.
P.S. Wie wilde ook weer zonder meer gas- en water-
toevoer afsluiten bij onze ongelukkige werklozen en
kleine burgers en wie heeft die taak ook weer opge-
dragen aan de directeur. Misschien wil inzender wel
eens even opheldering geven.

TELEFOON 489.

In de lijst van nieuwe aansluitingen kwam voor als

nieuw nummer van den heer Balk, Brood- en Banket-
bakkerij, 498 Dit was echter foutief en wij maken U er
op attent dat dit moet zijn 489.

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

R G, VAN RIESSEN
Jan Snijerplein 11 — Telefoon 554

OVERHEERIJK L.AMSVLEESCH
LAPPEN
CARBONADE
BOUT

p.p. 0.25— f 0.35
f 0.35
f 0.45
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HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper. - Stationsplein

Zaterdag 20 t.m. Dinsdag 23 Qctober - 8 uur
4 DAGEN! 4 OPVOERINGEN
Een groot Superprogramma. 2 grote Filmschlagers.

Optreden van de Koningin van het witte doek.

in haar nieuwste en grote superfilm

(AS YOU DESIRE ME).

Amerika's' grootste dramatische actrice GRETA
GARBO, die door millioenen over de gehele wereld ver-

eerd wordt, in de machtigste en zuiverste karakteruit-

beelding van haar loopbaan.

GRETA GARBO bijgestaan door MELOYN DOU-
GLAS, ERICH VON STROHEIM en ROLAND
VARNO in een fümwerk van ongekende schoonheid.

Pers en publiek zijn enthousiast.

De mooiste film ooit door Greta Garbo gespeeld

Als 2de hoofdnummer de allernieuwste schlager van de
gevierde komieken STAN LAUREL en OLIVER
HARDY in

Een oerkomisch filmwerk in 8 acten.

Wie hartelijk wil lachen, genieten van filmhumor van
de beste soort, die ga de film zien WAAR IS OPA?

Qeess toetg&m§§ owder eS& IS j&&r
Ons Programma is deze week subliem*

Prijzen tier plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag 2,30 Famiiie-Kinder-iatinee
met opvoering van

Dolle klucht in 8 acten.

VERDER UITGEBREID BIJ-PROGRAMMA.

Entree 20-30-50 et. plus belasting

WOENSDAG 24 OCTOBER - aanv. 8 uur

Populaire Voorstelling
met opvoering van de grote succesfilm welke nog niet

in Zandvoort is vertoond

TOONEEL
Een buitengewoon filmwerk onder regie van PAUL
WEGENER. In de hoofdrol KAETHE VON NAGY.
TONEEL-INTRIGES werd 2 achtereenvolgende we-
ken met enorm succes in Rembrandt-theater te Amster-
dam vertoond.

jp§f* Entree 2B en 4-5 cent, pi belasting

Plaatskaarten en -bespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISEWHARDT, Stationsplein.

TE KOOP:

Gazelle Herenrijwiel

ƒ 10. Reparatie-Inrichting

Jan Pool, v.Ostadestraat 3.

Er kunnen nog enige

MEISJES
geplaatst worden, om te le-

ren naaien tegen zeer bil-

lijke prijs. Adres Mcjuffr.

Draijcr, Kruisstraat 5.

HUIS
met GARAGE TE MUUR.
Te bcvr. Kostvcrlorenstr. 1

TE MUUR:

VRIJ HUISJE
met schuurtje, Duinstr. 8,

a ƒ 4,— per weck. Tc bevr.

bij Baan no. 13, Zandvoort

GEVRAAGD:

Meisje of Juffrouw
in gcz. zond. kind. om geh.

zeltst. de huish. te doen.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gcrtenbachs Drukk. ond.
no. 1801.

TE HUUR:

TE KOOP:

Groot Woonhuis
bij kleine verbouwing ge-

schikt als winkclhuis. Gele-

gen Groote Krocht alhier.

Br. ond. no. 1802 bur.Zand-
voortsc Crt. Gcrtenbachs
Drukkerij.

TE HUUR:

MOQ! BENEDENHUIS
op het Zuiden, bev. 4 kam.,
badk., keuken, vóór- en
achter tuin, schuur. Dr.
Gerkestraat 15, Gcreduc.
huurprijs tot Mei ,/' 24.—

•

per maand.

TE HUUR.
Nog enige percelen van
de NIEUW GEBOUWDE
HUIZEN in Plan Noord
Deze huizen bev. Kamer en
suite; bov. 4 slaapk., vaste
waschtafel met grote zol-

der over het gehele huis.

Huurprijs van deze mooie
woningen slechts ƒ 7.00 per
week. Te bevragen bij Ma-
kelaar \V. Paap, Zccstr. 14
Telef. 465.

TE KOOP
een goed onderhouden

Jaarsma Haard
Te bevr. ond. no. 1803 bur.
Zandv. Crt. Gertenbachs
Drukkerij.

Juffrouw geeft ics in

FIJNE HANDWERKEN
b.v. patroonbreien, haken,
schilderen, Smirna bordu-
ren, enz. Inlichtingen te be-
komen: Haanemmerstr. 42.

Rijwielkoopjes
1 jongens Rijw. 7-9 jr. 13.50
1 jongens rijw. 10-13 jr. ƒ14
1 jongens Rijwiel ƒ 8.

—

L Burgers Meisjes Rijwiel
10—12 jaar ƒ 14.00

1 Burgers herenrijwiel ƒ 14
1 kl. maat herenrijw. ƒ 13

Deze rijwielen zijn niet ge-
lakt en zo goed als nieuw,
met garantie.

PARALLELWEG 17.

TE HUUR:

VRIJ HUISJE
Schclpenplein 17. Prijs ƒ 5.

per week. Voor klein gezin
Te bevr. bij J. Bakkenho-
ven, Smedestraat 11.

Vrij gem. Bovenhuis
ƒ 20.— per maand.
Adres: Kostvcrlorenstr. 3.

Huurverïaging
BOVENHUIS TE HUUR
Kostvcrlorenstr. 89b, bc\

.

4 kamers, keuken, voor- en
achterwaranda. Prijs / 7.

—

per weck. Te bevr. Kost-
verlorenstraat 89a.

PRIMA HAARD
TE KOOP. Tc bezichtigen
Koninginneweg 39.

TE HUUR

WINKELHIIIS
Gelegen Swaluestraat

Te Bevragen

A. Serné, Kaltestr.

OVER RUSLAND.
Veel wordt er gezegd en veel wordt er geschreven

over Rusland. Politiek en economisch trekt dat land de
bijzondere aandacht.
Verschillend is het oordeel, dat bijna altijd te veel ge-

baseerd is op eigen levens- ot wereldbeschouwing.
Bovendien is het meest ontleend.
Dat men gaarne meer over Rusland hoort \ooral als

daarover spreekt iemand, die zelt de toestanden daar
hecit mee- en doorgemaakt, is dus te begrijpen.

liet gal ons dan ook geen verwondering, dat het
kerkgebouw aan de Brederodeslraat geheel gevuld was,
toen daar de heer G. Fast zijn eigen ervaringen in Rus-
land aan ons overbracht.
Ds. Tromp opende op de gebruikelijke wijze en sprak

daarna een hartelijk woord van welkom tot de grote
schare belangstellenden.
De heer Fast schilderde de ellendige toestand, waar-

in de Christenen in Rusland verkeren. liet grootste lij-

den en de bitterste ellende is hun deel. Verbanning
naar bijna onbewoonbare oorden is al de geringste straf
gesteld op het Christen zijn.

Erger zijn de gevangenissen met hun martelkelclcrs,
waar de veroordeelden voor het vonnis pasklaar ge-
maakt worden.

Spreker, die zelf gevangenis en concentratiekamp had
meegemaakt, schilderde dit deel van het leven van den
Christen in Rusland in de kieur van het bloed, dat on-
schuldig vloeit bij stromen. Want de vervolgingen heb-
ben meer slachtoffers gemaakt in de revolutietijd dan
de wereldoorlog, aldus spreker.
De heer Fast deed een beroep op het Volkenrecht,

om aan deze moordpartijen een einde te maken.
Daar de heer Fast zich van de Duitse taal bediende,

zorgde de heer Van Zcijl voor de vertaling. De/c kweet
zich op vlotte wijze van de moeilijke taak, zodat de toe-
hoorders met volle aandacht het gesprokene konden
volgen.
Tot slot sprak de heer Strijdhorst woorden van op-

wekking en van steun.
De heer J. W. Goossen sloot daarna deze goed ge-

slaagde propaganda avond met dankgebed.

VROUWENHULP.
Ons Comité heeft in deze maand gedurende 10 jaren

zijn maatschappelijk werk mogen verrichten en wij kun-
nen met voldoening op den afgelcgden weg terugzien,
want ontelbare malen konden wij met hulp en steun
verlichting brengen in donkere omstandigheden, dank
zij de gaven die ons Comité van velen mocht ontvan-
gen. Vooral in deze crisistijd mogen wij echter niet te-
rugblikken, maar moeten wij vooruit zien. De naderen-
de winter met regen en koude staat voor de deur en
reeds nu hebben wij vele aanvragen om kleren. Om aan
deze aanvragen te kunnen voldoen, zouden wij gaarne
de beschikking hebben over jassen, schoenen enz., kort-
om over alle soorten kleding. Vriendelijk verzoeken wij
eens Uw kasten na te zien, of U misschien iets kunt
missen dat voor U overbodig is en waarmede wij an-
dere mensen gelukkig kunnen maken en verwarmen.
Wij vertrouwen vele kledingstukken te mogen ontvan-
gen bij ons bestuurslid mevr. van Oostendorp, Wester-
parkstraat 17 of een mededeling aldaar, telcf. 440, waar
wij iets kunnen laten halen. U doet daarmede een goed
werk aan Uw medemensen, die daarvoor uitermate
dankbaar zullen zijn in deze voor velen benarde tijden.

Tevens nemen wij deze gelegenheid te baat om aan
de Zandvoortse Courant, dat altijd steeds welwillend
onze mededelingen en aanvragen in het belang van on-
zen medemens opneemt, hartelijk dank te zeggen. Mede
door de grote publicitcitskracht van dit blad kunnen
wij elkeen bereiken en boeken steeds succes met onze
aanvragen.

MEVROUW U behoeft geen geld weg te gooien om
naar de stad te gaan om iets nieuws aanteschaften op
gebied van MEUBELEN. U kunt wel meer betalen
maar niet beter slagen, wij hebben het nieuwste wat

de Jaarbeurs bracht aangekocht.
Mooie eiken Theemeubels, vanaf ƒ 7.50

Eiken Dressoirs, vanaf „ 19.50

Solied Eetkamer Ameublement ,, 35.

—

Pracht Spiegels, geen blik maar glas, onder garantie 7.50
Diverse Clubs, vanaf , 8.50

Prachtig Pullman 3-deelig bedstel, onder gar. . „ 37.50
Prima Vloerbedekking, per meter . ƒ 0.65 en „ 0.80

Haardfauteuils met pracht kussens . . . . „ 7.50

Gepolitoerde Kapstokken, met verchroomd
nikkel garnituur ., 9.50

G. BARTELS - Brederodestr. 58
BIJ DE PARADIJSWEG. — (GESLOTEN HUIS)



Redstar .

Zandaardappelen

p K.g. 10 K.g. 70 K.g.

DUINKRALEN 10 95 6.30

DUIN EIGENHEIMERS .... 8 77V.» 5.00

KLEINE DUIN 6 57V» 3.60

ZEEUWSCHE BONTEN .... 7 65 4.20

ZEEUWSCHE BLAUWEN ... 7 65 4.20

GROVE DUIN 6 50 3.10

BEVELANDERS 6 57V2 3.50

KLEINE BONTE 6 55 3.50

KLEINE BLAUWE 6 55 3.50

ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS . 7 65 4.20

p. K.G. p. 10 K.G. p. 70 K.G.

. 7 et 65 et f 4.00

. 6 et 55 et f 3.60
Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

's Avonds 7 uur gesloten — Zaterdags 10 uur.

AARDAPPELHANDEL
Kerkplein 8b - Telefoon 74 - Zandvoort
Haarlem - Telefoon 14245 - 15879

EDUARD VERKADE IN MONOPOLE.
Dat getracht wordt Zandvoort ook in wintertijd het

beste te geven, wat op het terrein van cabaret en toneel
kan worden geboden, werd bewezen door de toneel-
avond van Eduard Verkadc in Monopole.
De Hagespclers brachten onder zijn leiding: Als ou-

ders slapen. . .

.

Wel is het reeds een bekend stuk, dat enige jaren ge-

leden reeds op het programma stond, maar het heeft
daarnaast bijzonder waarde.
Het pikante, pittige van dit Engelse blijspel is juist

iets, dat de fijne geest van Verkade kan voldoen en
daarom heeft hij er zijn vernuft op gespitst, om dit stuk
van het luchtige genre geheel in tempo van geest te

doen uitvoeren.
En daarin is Verkadc geheel geslaagd, wan: Als ou-

ders slapen. . . . kreeg een bijzondere vertolking.
Trouwens, daarop kon alle kracht gebouwd worden,

want van conflicten of intrige is geen sprake.
Als ouders slapen.... geeft de tegenstelling tussen

oudere ouders en jongere jongeren.
Het doel van Anthony Kimmins, de auteur van het

stuk is in 't geheel niet, deze tegenstelling zwaarwichtig
te behandelen, In vrolijke tonelen vol humor geeft hij

veeleer het gestelde beeld en tegenbeeld.
We kunnen er bijvoegen, dat dank zij het schrijvers-

talent van Kimmins de ondeugd hier al in een bijzon-

der verlokkend pakje wordt gestoken.
Bovenal was de regie van Verkade duidelijk te be-

speuren, zodat het pikante geheel in zo'n vorm bleef,

dat er aan het spel geen schade werd toegebracht.
Bijzonder mag dit gezelschap van toneeljongeren wel

voor hun vertolking van: Als ouders slapen.... ge-

roemd worden.
Vooral noemen wc Louis Borcl. Zijn vlug en toch ge-

accentueerd spel bleef geheel in het luchtige, zoals de
schrijver dat moet gewenst hebben en zoals Verkade
als regisseur dat ook heeft aangevoeld.
Het was een humor, een levenslust en als 't ware een

levensopenbaring in deze tijd van zwartheid, door velen
nog donkerder ingezien, dan ze toch reeds is.

Dan Tine Miedema, Ficntje Berghegge, Mies Elout,

Rika Hopper en Arend Hauer.
Het was al van een pittige geestigheid, waar men

nog dagen op teren kan.
Het dankbare publiek heeft dan ook bewezen, dat

zulke avonden in Monopole bijzonder gewaardeerd
worden.
Aan het slot was een langdurig applaus, een herhaling

van wat na elk bedrijf te horen was geweest.
Deze hulde aan Eduard Verkade en zijn gezelschap

was in alle opzichten verdiend, dat staat vast.

PINSONS ET FAUVETTES".
De Franse Kinderclub „Pinsons et Fauvettes" hervat

zijn werkzaamheden. De repetities vangen begin No-
vember weer aan.
Nieuwe leden (van 8 tot 14 jaar) kunnen zich nog

deze maand opgeven.
Inlichtingen verkrijgbaar bij den leider den heer E.

Vandenbergh, 7 Kostverlorenstraat, Zandvoort.

9?t
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ZATERDAG 20 OCTOBER

speelt ML F» Soliën
Internationale Billardmeester
500 Caramboïs ( Voorgift 400)

tegen een zeer goed spelende
ingezetene van Zandvoort

Begin 9.30 uur. K. STEIN
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ZONDAG 21 OCT. KOMEN

The Moonlighs Serenaders
Dansieider J. v.a. BOS
Kapelmeester J. DAVIDS

Komt en wordt Lid van
gezellige Dansclub.
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Herf&itÉjif is E3s*eltSjd
100 gram Pullover Wol 38 et

100 gram Fantasie Wol 49 et
100 gram prima Jaegerwol 68 et

Prima Zwarte Sajet, oer knot 25 et
100 gram Ongebleekt katoen 1 3 et

Indanthren katoen, grote knotten. 1 9 et

Wij reserveeren Uw Wol

Schoolplein 4 hoek Willemstraat

Bedient U goed en goedkoop. Ziet de Etalages

DE R IS IN DE MAAND!!
Ouders denkt er om
uw kinderen levertraan
te geven. Het maakt
ze fit voor de komende
winter.

Ook LEVERTRAAN-
BONBONS verkrijgbaar

L» BLAAUBQER
GEDIPLOfVl. DROGIST
Haltestraat 46 - Tel. 192

HET EENIGST ADRES
waar U Uw MEUBELEN -

ZOLDEROPRUIIV5INGEN -

of GEHELE INBOEDELS
kunt verkopen is

itfe Zwaan
BRUGSTRAAT 1-17-19 - TELEFOON 464

Rund-, Kalfs-j en Varkens-
slagerij

A. Molenaar
Wij gaan steeds door met
1e KWALITEIT te ver-
koopen. Neemt eens proef
met onze

FIJNE VLEESWAREN
Schoolstraat 3 - Telefoon 534

t

t

HOLLANDIA BIOSCOOP.
De Hollandia Bioscoop geeft met haar nieuw pro-

gramma weer een extra gelegenheid om met een der
mooiste linten van de laatste tijd kennis te maken.
We hebben daarbij het oog op: Zoals ge me begeert.
Het is een van de laatste Goldwyn Mayer Producten

en een lint, waaraan alle zorg besteed is.

Een zeer bijzondere zorg, omdat in: Zoals ge mij be-
geert de hoofdrol vervult wordt door Greta Garbo.
Door de vertolking is dit lint voor de filmwereld een

document van onschatbare waarde geworden.
En het nageslacht zal na jaren en jaren nog en op-

nieuw en steeds genieten van het spel van deze be-
gaafde kunstenaresse.

In: Zoals ge mij begeert geeft Greta Garbo het top-
punt van haar talent.

In volslagen overgave is ze hier het medium van haar
rol. Ieder woord en ieder gebaar bezegelt de leegheid,
die om haar heerst.
Daarnaast getuigt dan van haar talent een concen-

tratie van de ziel, zoals geen der andere beroemdheden
van het witte doek ooit kunnen benaderen.

Greta Garbo geeft de geheimzinnigheid van de an-
dere zijde. De ziel, die heel, heel ver weg is en toch vlak
bij. Het ongrijpbare zichtbare, zoals alleen een Garbo
dat tot uiting kan brengen in houding, in stem, in het
enkele simpele gebaar.

Greta Garbo, de heerseresse van het lege, geslotene
en wonderlijke, dat het leven tot een raadsel maakt.

Greta Garbo, de Sphinx, die het eeuwoude geheim
beschermt en verbergt en toch tevens openbaart.

Greta Garbo, het grote raadsel, De Vrouw.
In: Zoals ge mij begeert is het gegeven verwerkt, zoals
dat uit Pirandello's werk tot ons komt.
Graaf Bruno heeft zich na zijn huwelijk op zijn kas-

teel in Noord Italië gevestigd.
Het jonge geluk duurt niet lang, want heel kort na

zijn huwelijk breekt de grote oorlog uit.

Ook Bruno wordt opgeroepen om zijn vaderland te

verdedigen.

Wijnhandel „Bordeaux" en Slijterij

GROOTE KROCHT 28 - TELEF. 354
ZANDVOO RT

Hiermede maken wij bekend dat onze zaak
vanaf ZONDAG A.S. lederen Zondag ge-
opend is van 3—7 uur.

Hoogachtend
H. BRINK

Na den oorlog terugkerend' vindt hij zijn kasteel ver-
woest, zijn jonge vrouw verdwenen.

Alleen een levensgroot schilderij, door zijn vriend
voor hem gemaakt is tussen de puinhopen bewaard ge-

bleven en vormt nu het meest waardevolle in het nieu-

we huis.

De overtuiging zet zich echter, dat Marie, de bruid
niet dood is en alle pogingen worden in het werk ge-

steld, om een spoor te vinden.
In een obscure cabaret in'Budapcst wordt in Zara de

vermiste teruggevonden.
Alles wijst er op, dat de vrouw, die haar herinnering

verloren moet hebben en dez& Zara (Greta Garbo) een
en dezelfde persoon zijn.

Later blijkt, dat de gegevens ontleend waren aan een
dagboek. Er worden listen en lagen gespannen, maar
de liefde van Bruno en Zara is zo sterk, dat ze alle twij-

fel overwint en Zara in volkomen overwinning de
plaats van de bruid der herinnering innemen kan.
De Metro Goldwyn heeft het in dit lint aangedurfd

af te wüjken van wat het publiek gewoonlijk verlangt.

Daarom vooral komt het speeltalent van Greta Garbo
zo tot haar volle recht.

Bijzonder vermelden we daarbij de achtergrond, het
spel van Erich von Stroheim, van Owen Moore en voor-
al niet te vergeten de regie van Amerika's knapsten re-

gisseur Georg Fitzmaurice.
Als tweede hoofdnummer vermeldt het programma:

Waar is Opa?.
Een titel, die heel weinig zegt, maar die dadelijk een

heel andere betekenis krijgt, als wc vermelden, dat de
hoodrollen worden vertolkt door Stan Laurel en Oliver
Hardv.

Zij komen als deel van het grote Amerikaanse leger

in de loopgraven terecht en nemen de zorg op zich voor
het dochtertje van een makker, die niet meer naar
Amerika zal terugkeren.
Na de terugkeer gaan beiden op zoek naar de groot-

vader van de kleine.

't Geeft allerlei avonturen. Want de naam is Smit en
ze werken de totale lijst van Smit uit het adresboek af.

Maar alls komt natuurlijk in orde, zelfs heel dik in

orde.
Toch niet, dan nadat een reeks van de grootste on-

mogelijkheden de zaal van de Hollandia Bioscoop zal

hebben doen daveren van de gulle lach.

De heer Koper als directeur van de Hollandia Bios-

coop biedt weer alle gelegenheid, dat ieder van dit pro-

gramma zal kunnen genieten.
De beide hoofdnummers draaien Zaterdag 20 Oct.

Zondag 21 Oct. Maandag 22 Oct. en Dinsdag 23 Oct.
Ieder zal de Greta Garbo film willen zien en daarom

een pogen van den heer Koper, dat zeker aller belang-

stelling verdient.

a.ME.V.H ftifi^'g:11
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Nog één week,
Zaterdag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag
20 Oct. 22 Oct. 23 Oc t. 24 Oct. 25 Oct. 26 Oc t. 27 Oct.

1 2 3 4 5 6 7

hebt tl de kans bij

't Manufacturenmag.
Haltestraat 40 - Zandvoort

Eén da
Dat niemand achterbiijve te profiteeren van deze zeldzame
gelegenheid. Iedereen die op de dag, die het lot aanwijst
gekocht heeft, ontvangt alles in geld terug. De geluksdag
zal bij ons op 29 OCTOBER Maandagavond om 7 uur be-

kend worden gemaakt. U kunt daarbij aanwezig zijn. Ook
in de Zandvoortse Courant van 3 November wordt deze
gepubliceerd.
Tevens zal dan bekend worden gemaakt, de verrassing,
waarvan IEDERE KOPER vanaf 13 October zal mede
profiteeren.
Bewaart echter zorgvuldig Uw bonnen.

- GEWELDIGE LAGE PRIJZEN — GEWELDIGE
GEWELDIGE COULANTE BEDIENING.

ATTENTIE!!
SORTERING

Manufacturenmag
AMSTERDAM ZANDVOORT LEIDEN

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Theresia Maria: dochter van F. B. J.

Meinster en B. Stiesz; Jacob, zoon van F. Kcrkman en
M. Draijer; Wilhelmina, dochter van G. Kuiper en W.
Ruizendaal; Willem Gerard, zoon van L. Terol en J. E.
van Duijn.
ONDERTROUWD: C. Los en M. J. E. Poots; C

Visser en M. Koning;
GEHUWD: C. J. Twisk en E. M. van Deursen; J. J.

te Pas en W. Slagveld;
OVERLEDEN: D. Luyendijk, oud 78 jaren.

GEVESTIGDE PERSONEN:
Wed. J. H. Hogeland van Velsen Van Lennepstraat 9.

H. J. van Schuilenburg van Amsterdam Gr. Krocht 13
Wed. H. G. Beekman van Amsterdam Metzgerstraat 34
W7ed. H. de Jong, van Haarlem Zandvoortselaan .1

VERBODEN.
Onder de geschriften, welke de militairen verboden

waren in hun bezit te hebben of te verspreiden, wer-
den genoemd alle publicaties uitgegeven door de N.V.
„De Arbeiderspers".
De Minister van Defensie heeft deze verbodsbepa-

ling thans aldus luidenden gesteld: Alle dagblad en
periodieken, uitgegeven door de N.V. „De Arbeiders-
pers", benevens alle overige publicaties, uitgegeven
door deze Vennootschap, welke een politiek karakter
dragen.

ZANDVOORTSE INDUSTRIE.
Koopt Nederlands Fabrikaat, is de slagregel van bij-

na heel de Nederlandse industrie.

Zandvoort als Badplaats heeft uit den aard heel wei-
nig industrie ,daar het als Badplaats voor grote indus-
triën nu eenmaal niet geschikt is.

Toch is Zandvoort een industrie rijker geworden en
wel het fabriceren van schoenwerk.
Wij verwijzen U naar de etalage van Schoenmagazijn

Alph. Sprengers, waar deze week een speciale etalage
is gemaakt van Winterpantoffels, vervaardigd in de
Zandvoortse Schoenfabriek.

Zandvoorters, U koopt daar dus niet alleen Neder-
lands, maar zelfs Zandvoorts fabrikaat.

«JraaMfMBi m&ammi^^

MONOPOLE - ZANDVOORT
GROOTE ZAAL

-VNSEN
Leider de Heer J. STOL Jr.

The Monopole Gold Stars

Dirigeerwedstrijd om fraaie

prijzen*

ENTREE f 0.25

ZANDVOORTSE BESTUURDERSBOND.
Maandagavond hield de Zandvoortse Bestuurders-

bond een goed bezochte vergadering in „Ons Huis".
Bij ontstentenis van den voorzitter, den heer P. Toe-

set opende de heer F. R. Biscnberger, secretaris der
vereniging, de vergadering en sprak het welkomst-
woord. Spreker op dezen avond was de heer Suurhoff
uit Amsterdam. In zijn rede wekte de heer Suurhoff 'n

ieder op er zoveel mogelijk toe bij te dragen de grote
Petitionementsactie te doen slagen.
Van de bezoekers gaven er zich reeds een twintigtal

op om te werken voor het N.V.V., die de Petitione-
mentsactie zal voeren, ter verbetering van de werklo-
zenzorg.
Mej. Bep de Vries met declamatie en het gezelschap

Cor Zwart uit Flaarlem niet toneelspel luisterde den
avond op.

Zeeuwsche Bonte .... 8
Kleine bonte 7

Zeeuwsche Eigenheimers . . 7
Kleine Blauwen 7

Zeeuwsche Blauwen ... 8

DE ECHTE DUIN .... 8
Kleine Duin 7

Red Star 9
Kleine Red Star 7
Bevelanders 7
KL Bevelanders (grootte gelijk) 7
Bonke 7

65
55
60
55
65
70
60
80
55
60
55
55

k.g. p.

1.62 1
/,.

1.25

1.62 1
/,.

1.25

1.62V»
1.65

1.25

1.75
1.25

1.35

1.25
1.25

H.L.

4.20
3.35

4.20
3.35
4.20
4.75
3.25
4.75
3.25
3.50
3.25
3.35

Zandaardappelen per K.G. 6 et; per 10 K.G. 50 et 4||

® Zandv. Duinaardappelen (krale) prima p. K.G. 11 et 10 K G. f 1.— ©
§ Zandv. Eigenheimers (prima) p. K.G. 10 et 10 K.G. f 0.90 g
tf| Hooren en bezorgen ook in Bentveld, Aerdenhout zonder prijsverhooging bij minstens 10 KG ^
® — VERKOOP UITSLUITEND A CONTANT. — ®

{ Jb. Koper - Hobbemastraai 12 {

R.

l

H06EN-ESC
Bananen, 2 pond 25 et

Druiven, 2 pond 30 et

Honingzcete Sinaasappelen, 10 voor . 50 et

Ster Appelen, 2 pond 25 et

Fijne Handperen, 3 pond 25 cl

Rijpe Goud Reinetten, 2 pond . . . 23 et

Fijne Handappelen, 3 pond . . . . 25 et

Stoofperen, 5 pond 25 et

Moesappelen, 5 pond 25 et

Groenten tegen marktprijs

H

HANS HOPPER.
Met: Hans Hopper maakt cariérc, een aardig blijspel

van Jan Fabricius, heeft Phocnix het winterseizoen in-
gezet.

Als we aardig toneelstuk zeggen, dan komt dat, om-
dat de vertolking niet die zorg toonde, die we anders
van de werkende leden van Phocnix gewend zijn.
Tc veel kwam het nu aan op den 'heer F. du Mee in

de rol van Hans Hopper.
liet toneelwerk, dat deze speler gaf, was ah Zonder

hem bleef het te vlak, zodat veel van het boeiende
amusante verloren ging.
Van mej. Visser hebben we wel eens sterker creatie

gezien en enkele andere trouwe werkers van Phocnix
hadden een opvatting van hun roluitbeclding, die niet
met onze mening strookte.

In de bijrollen trok bijzondere aandacht het spel van
de heren Weber, Hiscnhardt en Hendriks.
De heer Dhooge had de regie en dus was alle zorg

aan deze opvoering als de eerste van het seizoen be-
steed. Toch kon het ons niet geheel voldoen, al vond
het een dankbaar gestemd publiek in de bijna geheel
gevulde Monopolezaal.

S.D.A.P.
Onder voorzitterschap van de heer A. J. van der

Moolen hield de Zandvoortse afdeling van de S.D.A.P.
een algemene vergadering in Ons Huis.

In het dagelijks bestuur werden als leden herkozen
de heren P. Koning, D. van Dijk en B. Waas.

In de vacature, ontstaan door het vertrek van mevr.
Verstappen werd gekozen de heer C. Micras.

OPENBARE VERGADERING N.S.B.
In Hotel Zomerlust zal de N.S.B. afd. Zandvoort een

openbare vergadering houden op 24 November e.k.
Spreker op dezen avond is de heer H. C. Dcnye.

MONOPOLE MENU.
Het weer en de duisternis daar buiten zijn al voldoen-

de, om de avonden reeds lang te gaan vinden.
Wat betere afwisseling dan een keuze uit het Mono-

pole-Mcnu, dat een zo rijk voorziene dis biedt?
De hoofdschotel was deze week wel het toneelstuk:

Als ouders slapen... Daarop tractcerde ons het gezel-
schap van Eduard Verkade.
Wie verzuimd mocht hebben zonder eigen schuld kan

zich voorbereiden op meer van zulke extra avonden.
De heer Kiefer heeft grote plannen voor dit winter-

seizoen. Grote plannen met grote stukken door grote
gezelschappen.
Deze Zaterdagavond vraagt Louis Davids met zijn

gezelschap de Zandvoortse belangstelling.
Louis Davids zal een tovernaam blijken te zijn, want

waar en wanneer, overal heeft deze ras-artist dadelijk
de massa gevangen.
Bovendien brengt hij een gezelschap mee, dat niet

minder bekende grootheden van plankenland verenigt.
Wc noemen alleen maar Joh. Kaart, de bekende fi-

guur uit de Jantjes en wiens: De waarheid Schele lang
een slagwoord op Zandvoort is geweest.
Voor de volgende week Zaterdag staat Jong Zand-

voort met de heer Post als directeur op het Monopole
Menu. Daarover schreven wc reeds afzonderlijk, omdat
wc er van overtuigd zijn, dat het voor Jong Zandvoort
een zeer bijzondere avond zijn zal.

Verder is in voorbereiding de Middenstands Ten-
toonstelling, die eind November, begin December in
Monopole gehouden zal worden.
Een goed idee van de Zandvoortse winkelier om juist

in die dagen eens op bijzonder aantrekkelijke wijze te

tonen, wat de winkelstand Zandvoorts inwoners biedt.

Hoewel nog niet definitief vast, verwondert het ons
niet, dat er nu reeds aanvragen zijn van zakenmensen,
die hun eigen belang goed begrijpen en gaarne willen
doen, wat gedaan kan worden.

Dan een extra aandacht voor de Zondagavond.
We behoeven niet meer van een proefneming te spre-

ken, want gezelligheid en stemming maken in de zaal
een zomers fcesttij.

The Gold Stars heeft zich een band in Monopole ge-

toond, die de goede verwachting reeds verre overtreft.
De danslciding van de heer Stol vult geheel aan, zo-

dat het geen wonder is. dat de attracties hun krachtige
werking doen gelden.
Reeds nu, na nou maar enkele avonden, mochten wc

onder de gasten reeds vreemdelingen uit Zandvoorts
omgeving opmerken.

Gezelliger dan een Monopole avond kunnen wc ons
het einde van een uitstapje naar Zandvoort niet den-
ken. Zodat deze belangstelling van buiten geheel past
in het plan van opzet, zoals de heer Kiefer dan in zijn

ontwerp had vastgelegd.
Bijzondere aandacht vestigen we nu reeds op de dans-
wedstrijden, die spoedig in Monopole zullen gehouden
worden.
Natuurlijk zullen danslustigcn uit andere plaatsen dan
mededingers zijn. Maar even natuurlijk is het, dat ze
zich nu reeds op de hoogte komen stellen.

Bovendien is het gemakkelijk. De heer Stol, die op
deze avonden zo gemakkelijk te bereiken is voor het
doen optekenen van inschrijvingen, zal de leiding van
het geheel toevertrouwd worden.
Zeggen we te veel, als wc beweren, dat de winter-

schotels van het Monopole Menu, iets bijzonders bie-

den, iets zeer bijzonders?
(Adv.)



Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van Zondag 14 October

Zeemeeuwen I—Purmersteijn, 1—3,

Droste—Zeemeeuwen II (Ie ronde St.Ed. beker), 1—3.

Hillincn II—Zeemeeuwen III, 6—

2

Zeemeeuwen V—IHIIegom III, 1—6.

Zandvoort jun.—Zeemeeuwen jun., 2—4.

Kenncmcrland adsp.—Zee,meeuwen a adsp., 1—1.

Kennemerland b adsp.—Zeemeeuwen c adsp., 5— 1.

V.V.1I. adsp.—Zeemeeuwen b adsp., 6—0.

Voor Zaterdag en Zondag a.s. zijn vastgesteld:

S.D.Z.(Amsterdam)— Zeemeeuwen I, 2 uur.

E.D.O. V—Zeemeeuwen II, 10 uur.

Zeemeeuwen III—K.D.O. VII, uitgesteld.

V.O.C;. I—Zeemeeuwen IV, 10 uur
R.C.II. VIII—Zeemeeuwen V, 10 uur.

Zeemeeuwen jun. R.C.II. b jun., 10 uur.

Zaterdagmiddag 2.30 uur en 3.30:

Zeemeeuwen b adsp.—K.D.O d adsp. en Zeemeeuwen
a adsp.—Spaarndam.
Medegedeeld wordt, dat Zaterdagsmiddags geen kin-

deren zonder geleide op het terrein worden toegelaten,

daarom worden de adsp. ver/.oeht geen broertjes o!

zusjes mede te brengen.
Aangenomen als lid M. Ilaldcrman en als adsp. D.

Hamel terwijl als werkend lid wordt voorgesteld A.
Burgerhout, Bilderdijkstraat 4.

Bestuursvergadering op Maandag 22 Oct. des avonds
8 uur aan het bekende adres.

a.s. DONDERDAG naar de VOETBALMATCH

Nederlands Elftal - Hongaars Elftal

in het Stadion per

RiffMko Touringcars
f 0.90 per persoon. Vertrek 7 uur

van de Garage Oranjestraat - Telef. 224

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Een flinke nederlaag was het uitstapje naar Ccleritas

(Den Haag) en 't was eerlijk verdient, elke aanval lever-

de Celeritas een doelpunt op. Wordt er niet beter aan-

gepakt a.s. Zondag tegen Ihllcgom, clan wordt het weer
zo iets, want Hillcgom is beslist sterker dan deze Haag-
se Club, dus aanpakken en volhouden, en laat ieder

zich nu eens ten volle geven.
Zandvoort II krijgt zijn kans.
Zandvoort III speelt het met Ripperda V wel klaar,

Ons vierde speelt nog al eens wispelturig, dus ....

Aanstaande Zondag komen zij uit tegen D.K.T.
Zandvoort V speelt thuis tegen de sterkste uit hun

afdeling, Swastika I.

De K.N.V.B. junioren moeten om 12 uur spelen tegen

de R.C.H. Een gelijk spel zou niet slecht zijn.

Jun. b naar Rozcnpricel, dit wordt een zware wed-
strijd, daar die nog niet een heeft verloren.

Uitslagen van j.1. Zondag Celeritas-Zandvoort I, 5-2;

Zandvoort II—H.F.C. III, 2—5, St.Ed. beker; E.H.S.—
Zandvoort III, 2- 2; Halfweg III—Zandvoort V, 2—5;
H.V.B. Jun. Zandvoort a—Zeemeeuwen, 2—4;; Zand-
voort b—Haarlem e, 2— 1.

Voor a.s Zondag zijn vastgesteld:

Zandvoort I—Hillegom I, 2 uur.

K.N.V.B. Jun. R.C.H.—Zandvoort, 12 uur.

Haarlem 5—Zandvoort II, 10 uur.

Ripperda V—Zandvoort III, 10 uur.

D.K.T.— Zandvoort IV, 12 uur.

Zandvoort V—Swastika I, 10 uur.

Jun. Il.V.B. Rozcnprièel—Zandvoort b, 10 uur.

Zaterdag: Adspiranten E.D.O. a—Zandvoort a, 3.30.

E.D.O. b—Zandvoort b, 2.30.

Zondags Formulieren inleveren bij P. Terol. Aanvoer-
ders, denk om de boete.

Jongens, die 13 et contributie, betalen en de witte

kaart recht van toegang voor 1 persoon. Ouden van da-

gen en werklozen, vrije toegang op stempelkaart.

VERKOPING.
Het perceel Kostverlorenstraat 66 werd Donderdag

verkocht door Makelaar \V. Paap, ten overstaan van
notaris Kleyzing te Haarlem. Het bracht de som
van ƒ 5000 op. Koper werd de heer D. P. Sleper q.q.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz,

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

Zandvoortsche Courant
Gertenbachs Drukkerij

Leesbibliotheek „Gelria"

Achterweg 1 Telef. 135

Goed Drukwerk

Verwachting: Regen, Wind en Koud
HEEREN REGENPIJPEN ƒ 1.59

DAMES REGENPIJPEN '. . ƒ 1.69

Gegarandeerd Waterdicht.
SPATLAPPEN, vanaf ƒ 0.07

HANDWARMERS IN ALLE PRIJZEN.

Grootste keuze bij

Henk SchuiÊomhurg
GROOTE KROCHT 13 - ZANDVOORT

't Wonder van Zandvoort.

— EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING.

*

interseizoen
L-S-

Alvorens tot aanschaffing van Haard of Kachel over

te gaan, noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan

onze naar de eisenen des tijds ingerichte toonkamer.

Wij hebben voorradig alle bekende merken.

E* M. Jaarsma Haarden
Holland
Nestor Martin

tt

Tiger Haardkachel
E* M* Jaarsma

Haardkachel
Godinkachel

Vulemmers vanaf ƒ 0.45

Kolenscheppen, vanaf ƒ 0.10

Kachelpijpen, per meter vanaf . . ƒ 0.33

Ellebogen, per stuk

Haardstellen . .

enz.

... ƒ 0.15

1.45—1.75—3.50

enz.

T'S IJZERHANDEL
IALTESTRAAT 11 ZANDVOORT TELEFOON 335

VOOR WEINIG GELD
VINDT U BIJ ONS EEN RUIME SORTERING

IN
Zuiver wollen Dames en Kinder Camisoles v.a. 55
Zuiver wollen Directoires, vanaf .... 69 et
Flanellen Dames Nachthemden met lange

mouwen, vanaf 69 et
Grote keuze wollen kinder onder en bovenkleding
Kousen en Sokken in alle soorten en prijzen.
Voor Uw corsetten, Jarretelgordels en Bustehou-
ders bij ons het juiste adres. — Vraagt onze
Kinderjarretelgordel „Ideal" 59 et
De nieuwste Jumpers, Japonnen en Rokken in
alle maten. Spotprijzen.

Kerkstraat 32 Naast Albert Heijn

TOURNEE LOUIS DAVIDS.
Na zijn triomfale successen in zijn Kurhaus cabaret te
Schcveningcn zal Louis Davids met zijn troep op Za-
terdag 27 October in Gebouw Monopolc te Zandvoort
optreden.
Het wordt een avond van vreugde, waaraan o.a. mee-

werken behalve de leider Louis Davids, Johan Kaart Jr.
(de bekende toneelspeler en „Schele" uit de film de
„Jantjes"), Matthieu van Eysdcn de populaire revue-
komiek, en een keur van Nederlandse artisten.

Behalve schetsen, scènes, z.g. shorts, zal Louis Da-
vids zijn laatste liedjes en praatjes lanceren.
Geen enkel buitenlands gezelschap waarmee ons land

thans gelukkig gemaakt wordt, kan het succes en het
contact van Louis Davids evenaren zodat wij onze le-
zers opwekken deze avond van vrolijkheid niet te ver-
zuimen.

EENDRACHT MAAKT MACHT.
E.M.M, zit op 't ogenblik zonder secretaris en zonder

penningmeester. De heren A. Hesselink, secretaris en.
C. G.. Schouten, penningmeester, die zich uitstekend
van de hun opgedragen taak kweten en zo geheel en
al tot tevredenheid der vereniging „Eendracht Maakt
Macht" werkten, moesten bedanken voor hun plaatsen,
daar de Directie der Ned. Spoorwegen niet goedkeurt*
dat zij dit werk langer verrichten.

EEN ZILVEREN JUBILEUM.
Lunchroom Carcls heeft een zilveren jubileum ge-

vierd.

We moesten zeggen, dat de zaak van den heer Rinkel
een kwarteeuw bedrijf mocht herdenken. Maar alge-
meen is de naam Carels nog gangbaar, al was daarvan
feitelijk de eerste jaren slechts sprake en heeft de heer
Rinkel al spoedig na de oprichting de exploitatie voor
eigen rekening gevoerd.
En wel is deze vijf-en-twintig jarige bedrijfsleiding:

een heuglijk feit om op feestelijke wijze te herdenken-
Juist in deze tijden, die vooral voor het zakenleven,

grote moeilijkheden brengen, is zo'n Zandvoorts jubi-
leum iets, dat niet maar zonder meer voorbijgezien mag
worden.
Het levert het bewijs, dat met energie op Zandvoort

iets te bereiken is.

_
Moge omstandigheden .voor de ontwikkeling al guns-

tig genoemd kunnen worden, daarnaast mag toch niet
worden weggecijferd, hoe hier zakenkennis voltooide.
De heer Rinkel heeft aan zijn bedrijf het cachet van

vertrouwen weten te geven en de bloeiende ontwikke-
ling is vooral daaraan te danken.
De heer en mevrouw Rinkel hebben zich bovendien

mensen getoond, die ook nog tijd hadden, zich voor de-
belangen van anderen te interesseren. Daardoor hebben
zij een belangrijke plaats in het Zandvoortse leven in-
genomen.
Het gaf ons dan ook geen verwondering, dat dit zil-

veren jubileum zo de grote belangstelling had.
De receptie, waar autoriteiten en vooraanstaande per-
sonen uit het Zandvoortse verenigingsleven net zo goed
vertegenwoordigd waren als de eenvoudige Zandvoor-
ters was zo druk bezocht, dat de ruime zaal van de
lunchroom voor deze gelegenheid bijna te klein was.
Vooral ook, omdat er het aantal bloemstukken, waar-

van het aantal door nieuwe geschenken steeds meer
plaats vroeg, in de late herfst een zomertuin toverde in
Lunchroom Carels.
Ook van buiten was grote belangstelling getoond. Het
avondfeest was een waardig slot van dit herdenken.
Op ondubbelzinnige wijze is getoond, welke plaats

de heer en mevrouw Rinkel in onze Zandvoortse we-
reld innemen.

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Aan de Inwoners van Zandvoort
Ongetwijfeld hebt U uit de grote dagbladen of per

radio vernomen van de oprichting van den bond van
Barmhartigheid van het Leger des Heils door Komman-
dant B. Vlas. Het doel van dezen Bond is het ophalen
van gedragen kleding en schoeisel met weder het doel-

dit aan de armen uit te reiken. In de grote steden heeft
deze inzameling reeds plaats gehad.
De autoriteiten dezer Gemeente waren zo vriendelijk

hun zeer gewaardeerde toestemming voor een derge-
lijke „ophaaldag" te schenken voor Woensdag 24 Oct.
a.s. Zeer beleefd verzoek ik u langs dezen weg zo goed
te zijn Uwe kasten enz. eens na te zien en een flink pak
gedragen kleding en schoeisel klaar te leggen. De komst
der vrachtauto wordt aangekondigd door een weinig
Leger des Heils-blaas-muziek. In het bijzonder zijn kin-
derschoenen zeer gewenst.
Mag ik op uwe vriendelijke hulp rekenen? De heer

Kemp, fruithandel Kerkstr. is zo goed geheel belange-
loos zijn vrachtauto ter beschikking te stellen.

Ik eindig met het woord van onzen Kommandant:
Doet allen wat en doet en beetje veel, gij rijken!

U, Mijnheer de redacteur dankend voor de plaats-
ruimte verblijf ik, Hoogachtend, Uwe dienaresse,

W. J. VAN ZEUL—v. EEKE,
Plaatselijk Officier Leger des Heils

Wilhelminaweg 17, Zandvoort.

^.«-iiii rt'rftgVi
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Orgaan der Gemeente Zandvoort — OFFICIEELS BADCOURANT met üadgastenlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar ,, 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135
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DE NIEUWE SPELLING.

Een zeer grote verandering is er ook gekomen in

d», schrijfwijze van s en sch.

Vroeger was er heel veel aanleiding tot verwarring,
omdat het letterbeeld sch de lettcrklank s had. -

Als regel is bij de nieuwe spelling aangenomen, dat
een s geschreven wordt, waar een s wordt gesproken.
Dus wassen voor het vroegere wasschen.
Andere voorbeelden mensen, wensen, dorsen, kik-

vors, blussen enz.
Een opvattingsverschil bestaat, of men Duitschland

of Duitsland moet schrijven.
De oude schrijfwijze zou gehandhaafd blijven, omdat

het een eigennaam is.

Hierover — wc schreven het reeds — bestaan ver-
schillende opvattingen.
Wij houden ons voorlopig aan de regel van bezui-

niging, hier nu eens in andere betekenis dan gewoon-
lijk, n.1. bij de spelling.

Wij komen tot die mening, dat een regel met talloze

uitzonderingen geen recht heeft op een vereenvoudi-
gingsregel te maken.

Overigens moeten de grote heren het zelf maar eerst

eens uitvechten, wat wel en wat niet vereenvoudigd
wordt.
Nog eens herhalen we, een vereenvoudiging, waarbij

een woordenboek opheldering moet geven over uitzon-
deringskwesties, zo'n vereenvoudigingsregel verliest
veel van de waarde.
Laten we even afwachten en intussen verder gaan.
Waar bij de sch achter de s klank een g klank wordt

gehoord, daar blijft men sch schrijven.
Dus schip, schoon, schuilen, schaven enz.
Altijd schrijft men isch. Dit naar de afleiding, die

uit den vreemde komt en zich bij Nederlandse woor-
den vast heeft ingeburgerd.
Een vereenvoudigingsregel, die reeds lang werd toe-

gepast, dat de buigingsuitgang en wordt weggelaten
bij een, geen, mijn, zijn, haar en andere bezittelijke

voornaamwoorden.
W-ij he-r-inne-peft^etts -nog -heel goed het genrartelrda't

we daarmede ondergingen, toen we zelf nog op de
schoolbanken zaten.
Zonder nu al te veel te lijden gehad te hebben van

de spreektaal in schrijfvorm, kunnen we ens nog heel

goed herinneren, hoe we getobd hebben met: van zij-

nen vriend en met hare moeder.

Cumulatie en Overdrijving*
Wij hebben al eerder in een artikel er op gewezen,

hoe nodig het juist in deze tijden is, het euvel der cu-
mulatie te bestrijden. Van alle zijden wordt er bij de
Regering op aangedrongen, wettelijke maatregelen te
treffen, opdat uit de Staatskassen niet langer en niet
meer dan verantwoord en billijk is, een aaneenschake-
ling van lonen, salarissen en pensioenen aan een en de-
zelfde persoon toe te kennen, en tevens een eind te

maken aan decumulatie van betrekkingen of ambten.
Met verlangen wordt dan ook het wetsontwerp tege-

moet gezien, waarin deze materie verder geregeld
wordt.
Men hoede zich echter voor overdrijving, en denke

niet, dat het einde der cumulatie een buitengewone
versterking der Rijksmiddelen zal betekenen!

In dit verband wijzen wij op - een artikel, getiteld „de
draak der cumulatie", voorkomende in het Handels-
blad d.d. 20 October 1.1. waarin begonnen wordt, de
„verklaring", die een aantal predikanten de wereld in-

gezonden heeft, onder de loupe te nemen, speciaal wat
daarin gezegd wordt over de cumulatie.
De dominé's zeggen o.a. „dat de ondersteuningen

aan de werklozen verlaagd zijn, terwijl de cumulatie
van tractementen en pensioenen nog altijd gehandhaafd
wordt, al willen zij — zo laten zij terstond hierop vol-

gen —• daarmee niet zeggen, dat door een verbod van
cumulatie voor de overheidskas belangrijke financiële

baten zullen worden verkregen."
Door dit laatste te erkennen, hebben zij eigenlijk al

zelf aangetoond hoe zij hier twee zaken aaneenschake-
len, die niets met elkaar te maken hebben en volko-
men ongelijksoortige grootheden zijn, maar hieruit

blijkt slechts nog eens opnieuw, hoe er omtrent het
cumulatie-euvel bij velen — ook buiten de kring dezer
predikanten en hun geestverwanten — opgeblazen
denkbeelden bestaan. Dan tracht de Handelsblad-
schrijver deze tot de werkelijke proporties terug te

brengen.
In de algemene vorm, volgens welke „de cumulatie

van pensioenen en tractementen nog altijd gehand-
haafd wordt", is de grief der predikanten in strijd met
de waarheid. Veeleer ware het hun plicht geweest in
hun pleidooi eerlijk te erkennen, dat, de uitzonderin-
gen daargelaten, de door hen veroordeelde cumulatie
al sinds negen jaar niet meer is toegestaan.
Dit verbod immers geldt zowel voor samenloop van

pensioenen als voor opeenstapeling van pensioen en
tractement In 1925 heeft de wetgever reeds in zeer be-
langrijke mate paal en perk gesteld aan de vroeger
bestaande onbeperkte vrijheid tot cumulatie: alleen
wie nog profiteren van rechten, die hun krachtens de
wettelijke bepalingen van vóór 1925 toekwamen, val-

len buiten de thans geldende regeling. Doch men be-
denke wel, dat deze groep geleidelijker kleiner wordt,
om straks geheel uit te sterven. Wil een Regering, uit

absolute, dwingende financiële noodzaak een streep

Deze vereenvoudigingregel is dus wel een bewijs,

dat bij deze vernieuwing van de spelling getracht is

te voldoen aan datgene, wat de schrijvende Nederlan-
der als dringend noodzakelijk beschouwt.

In aansluiting daarmede is ook verandering gebracht
in de naamvalsbuiging.
Hoe vaak hebben wc niet onze pen moeten doen

stoppen, om een greep naar het woordenboek te doen.
Was stoel mannelijk of vrouwelijk. En lamp? En

kachel?
Laten wc maar dadelijk zeggen, dat we vaak die nodi-
ge moeite niet genomen hebben en er maar naar heb-
ben geraden. Daarbij geleid door de „volksmond".

Juist was het niet, en technisch taalkundig voldeed
het niet aan het officiële. Maar het was het voldoen
aan het verlangen van de grote massa, om zich van
onnodige ballast te bevrijden. Een massa, die voorging
bij deze ministriéle vereenvoudiging.
En is onze Nederlandse taal niet een levende taal?
De naamvals n wordt bij de voorgeschreven vereen-

voudiging alleen toegepast daar, waar het nodig is bij

de namen van mannen en mannelijke dieren.
Hierbij kan even een moeilijkheid geven, dat de ver-

buiging van het lidwoord de alleen toegepast wordt
voor beslist mannelijke dieren.

Hierbij zal dan een tegenwerkende factor zijn, dat
langzamerhand werd aangenomen in het dagelijkse ge-

bruik ,dat grote en sterke dieren mannelijk waren.
Zo schreven we vroeger van den leeuw.
Ook. omdat naast leeuw het vrouwelijk leeuwin

stond.
Maar het woord leeuw is ook de gemeenschappe-

lijke naam voor de dieren van deze soort, zoals hond
dat is, zonder bijzondere onderscheiding in mannelijk
of vrouwelijk dier.

Alleen dan wordt bij de buiging de naamvals n ge-
bruikt als dat nodig is, wanneer het dier een absoluut
mannelijk dier is.

En dat is het geval, als er een beslist vrouwelijk dier
naast staat. Is dat niet zo, dan wordt aangeenomen:
vrouwelijk. __„_ __ . .

In vërhand met onze wedstrijd in deze rubriek, waar-
op we vooral rekenen op Zandvoorts jongeren zullen
we aan het slet van deze vereenvoudigingsregel maar
niet trachten' grappig te zijn over de pantottelheld of
de „mannctjesputter", die toevallig een zij is.

Wel willen we tot de jongeren, die belangstelling
hadden voor onze prijsvraag en zo nauwgezet gespeurd

gaan halen door deze eenmaal verkregen, maar uitster-
vende rechten, dan dient dat duidelijk op die gronden
te worden gemotiveerd.

Wat nu de hoofdoorzaak aangaat, na de sedert 1925
van kracht zijnde regeling, die terecht de cumulatie-
draak van zijn meeste en grootste tanden heeft be-
roofd, verdienen hier twee groepen van bepalingen bij-

zondere aandacht, te weten die, welke zich richten te-

gen cumulatie van pensioenen, en die, welke betrek-
king hebben op de gepensioneerde, die naderhand
weer een tractement gaat verdienen.
De regel omtrent cumulatie van pensioenen is al heel

eenvoudig: deze kan nooit een hoger bedrag opleveren
dan ƒ 4000.— met uitzondering alleen voor minstens
die maximaal een pensioen van ƒ 6000.— kunnen krij-

gen; hetgeen met het oog op wat er van een minister
gevergd wordt, zeker niet onbillijk is. Een oud-minister
met vol pensioen, die opnieuw met een portefeuille be-
last is, geniet —• dit tot geruststelling van achterdoch-
tigen —• gedurende de vervulling van het nieuwe mi-
nisterschap geen cent van zijn oude pensioen!
Maar wanneer nu een minister pensioen heeft uit

hoofde van een ander, eertijds door hem bekleed ambt?
Dan geldt voor hem precies hetzelfde als in het alge-
meen bepaald is t.o.v. cumulatie van pensioen en trac-
tament. De regeling komt hierop neer, dat een pen-
sioentrekker die opnieuw ambtenaar wordt, niet zijn
eenmaal verkregen pensioen plus het nieuwe tracta-
ment krijgt uitbetaald. Niet minder dan 90 °/o van het
bedrag, dat hij zodoende in totaal meer zou verdienen
dan hij oorspronkelijk als salaris had genoten in de
functie, waaraan hij zijn pensioen te danken had,
wordt van dat pensioen afgetrokken, m.a.w. wanneer
iemand een ambt bekleedde, dat hem een salaris in-
bracht van ƒ 5000, daarna gepensioneerd werd met
ƒ 3500 per jaar, doch vervolgens een openbare be-
trekking van ƒ 4000 krijgt, dan wordt er van die 2500
welke hij zodoende in totaal meer zou gaan verdienen
dan hij destijds aan salaris had genoten, niet minder
dan ƒ 2250 afgetrokken, zodat hij dus aan pensioen
slechts ƒ 1250 en aan tractament ontvangt.
Aldus gaat de wetgever tegen, dat men dank zij pen-

sioen plus nieuwe inkomsten uit de openbare kas uit-

komt boven de geldelijke positie, waaxin men vóór
zijn pensioenering verkeerde. Dat voor 90 % en niet
voor 100 °/o inhouding van het surplus plaats vindt,
vloeit voornamelijk voort uit de overweging, dat de
betrokkene bij handhaving in de dienst zijn inkomsten
allicht had zien stijgen.

Tot zover over de wijze, waarop in het algemeen de
wetgever aan de onbeperkte cumulatie een einde heeft
gemaakt. Desondanks zijn er nog groepen van gevallen
waarin cumulatie ook thans mogelijk blijft. Daar zijn

in de eerste plaats de Indise gepensioneerden. Op hen
slaan de hier aangegeven bepalingen niet. Naast een
Indis pensioen kan men uit hoofde onzer pensioen-
wet vrijelijk een Nederlands pensioen of een Netier-

hebben in on/e artikels over de nieuwe spelling deze
mededeling richten, dat de volgende week het slotge-

deelte daarover in de Zandvoortse Courant verschimt.
Hebben jullie de andere nummers trouw bewaard en

zorgvuldig behandeld?
Nu, wij kunnen mededelen, dat tic heer Gcrtcnbach

als uitgever van de Zandvoortse Courant met de ge-
toonde i|ver en nauwkeurigheid rekenint? zal houden
en al nieuwsgierig is, wie de volgende week zal kunnen
tonen, dat er alle belangstelling voor zijn plannetje is

geweest.
Wie weet, als het begin goed is, wat er dan nog ver-

der gebeurt?
En nu, ijverig aan 't sleuren!

R.K. VOLKSBOND.
In het Patronaatsgebouw aan de Groote Krocht heeft

de heer Aengencnt uit Haarlem gesproken over: Doel
en streven van de R.K. Volksbond.
De vergadering stond onder leiding van de voorzit-

ter, de heer Meven, die in zijn openingswoord zich
bijzonder richtte tot de geestelijke adviseur, de Ecrw.
Kapelaan Commandeur.
De heer Aengencnt zette in zijn rede nader het goede

doel van de Bond uiteen. Er tevens op wijzende, wat
bereikt was door de organisatie, ook in het maatschap-
pelijk leven daarbuiten.
Verder gaf hij een verklarende uiteenzetting over

werkwijze en organisatorisch verband daarbij, waaraan
hij vastknoopte, wat volgens zijn mening op deze weg
voortgaande, de toekomst zou brengen door een hechte
vereniging in de R.K. Volksbond.

VOOR DE RUNDFUNK.
Naar ons wordt medegedeeld is de heer Pierre Ver-

donck door de Deutsche Rundfunk aangezocht om
voor de zender een redevoering te houden o\cr het
onderwerp: Muziekinstrumenten in oude tijden.

Een mooie onderscheiding, waaruit waardering blijkt

GOUDEN EIEREN.
heeft de Uiver voor Parmcnticr en Moll meegedragen.
Als tweede in de snclhcidsrace is hun prijs ongeveer
f 8500.

De uitslag van de handieaprace zal bekend gemaakt
worden, als de laatste vogels binnen zijn.

lands salaris genieten. Hiervoor zijn o.i. zeer gegron-
de redenen. Aan de vervulling ener openbare betrek-
king in Indië zijn eenmaal lasten en risico's van bij-

zondere aard verbonden, waartegen de hogere Indise
tractementen en pensioenen niet ten volle opwegen.
De Indise jaren tellen zwaarder voor iemands werk-
kracht en gezondheid dan de Nederlandse. Bovendien
ware het kortzichtig en onbillijk om de kostbare In-
dise ervaring af te schrikken van ambtelijke tewerk-
stelling in de zetel des Rijks, door zó radicale, tijde-

lijke aantasting van onder dikwijls moeilijke omstan-
digheden verkregen Indise pensioenen. Zo men onder
de druk der noden desniettemin een aanvulling op dit
gebied in het leven zou willen roepen, ware het o.i.

toch in elk geval verkeerd om Indise pensioentrekkers
op precies dezelfde wijze te behandelen als de anderen.

Intussen is er een andere categorie van cumulatie-
gevallen, zowel wat samenloop van pensioenen, als van
pensioenen met tractament betreft, die tot dusver on-
gemoeid worden gelaten en waartegen beperkende be-
palingen, analoog aan wat reeds geldt voor oud-ambte-
naren zeer zeker op haar plaats zouden zijn.

Wij denken hier aan wethouders, gedeputeerden en
kamerleden. Gelijkstelling met ambtenaren op het ge-
bied der cumulatie ware met behulp van een aanvul-
ling van de Pensioenwet, van de Provinciale en van de
Gemeentewet zeer wel te bereiken. De Regering zou
dan ook o.i. uit overwegingen van billijkheid goed
doen, voor deze aanvullingen zorg te dragen, al zal in
werkelijkheid het aantal gevallen, waarin dan de nu
nog bestaande cumulatie zou verdwijnen, heel wat ge-
ringer blijken te zijn, dan velen menen.
Én de cumulaitc van tractementen? Die behoort

men o.i. als zodanig onbeperkt te laten. Zolang men
immers cumulatie van ambtelijke werkkring veroor-
looft, en in bepaalde gevallen als zijnde in het open-
baar belang rechtvaardigt, ware het onbillijk niet het
volle loon naar arbeid in prestatie uit te keren. Iets an-
ders is natuurlijk of niet in het belang van een richtïge
taakvervulling tot verdere beperking t.a.v. de cumu-
latie van openbare functies moet worden overgegaan,
b.v. door de combinaties wcthoudcr-kamerlid, ot ge-
deputeerdc-kamerlid, of burgemecstcr-kamcrlid wette-
lijk te verbieden, waarbij dan .tcker allereerst voor
zulk een verbod in aanmerking zouden komen wethou-
ders en burgemeesters van grote, dus veel van hun tijd

en werkkracht vergende gemeenten. Weliswaar worden
deze gevallen van cumulatie allengs van zelf reeds zeld-
zamer, terwijl het in liet algemeen belang kan zijn om
uitzonderingsgevallen te blijven toelaten.

Alles te zam.cn genomen heeft de wetgever, behou-
dens de hierboven genoemde gevallen reeds op dusda-
nige wijze het cumulatie-euvel aangepakt, dat, wie het
nu nog doet voorkomen alsof er op dit punt in Neder-
land ongebreidelde misstanden bestaan, meer oog
heeft voor de „galerij" of voor spoken, dan -soor de
werkelijkheid. (Nadruk verbe den.''



Makelaar Henk Lèising
KOOPT GEHELE OF
GEDEELTEN, VAN

INBOEDELS

Burgerau Engelbersstraat 7

KANTOOR: HOOGEWEG 27

DE GOUDEN STANDAARD
blijft in België gehandhaafd. Verschillende berichten

hadden het tegenovergestelde de wereld in gebracht.
Uit de landsbegroting blijkt, dat de financiën in uit-

stekende toestand zijn.

DE RODE TULP
op jas of blouse gedragen drukt op 1 Mei een bepaald
staatkundig streven uit. Door de Haarlemse Rechtbank
is een rode tulpdrager veroordeeld tot cen boete van
ƒ 2.-.

EEN NOODOFFER
moet 'gebracht worden, om de nodige gelden in het
.Werkloosheidsfonds te krijgen.

S.D.A.P. en N.V.V. zullen samenwerken, om daar-

door tot werkgelegenheid op grote schaal te komen en
vragen doorvoor: Een heffing ineens van. één procent
van alle belastingplichtige vermogens en het herstel

van de successiebelasting, zoals die was in 1921.

Doel is om daarmede te bereiken, dat de regering
een deel der gelden voor dat fonds bestemd aan de ge-

meenten laat behouden, waardoor vele voor hctvolks-
welzijn schadelijke bezuinigingen achterwege kunnen
blijven.

SNELLER DAN DE COMET.
en de Uiver is de film. In de Engelse bioscopen draait

reeds de film van de landing in Melbourne. De film is

radiografisch overgebracht.

DAT KAN ER NET NOG BIJ.

De teelt van Zandvoortso aardappelen is de laatste

jaren al minder en minder geworden.
In vroegere jaren een exportartikel, waarop velen

hun hele bestaan hadden gegrondvest, krimpt het op-

pervlak van het teelland op onrustbarende wijze in.

Oorzaak: de inpaling van het duingebied voor water-

winning en als gevolg van die winning het dalen van
het grondwaterpeil.
Dat de Zandvoortse duinaardappel van een bekende

goede kwaliteit is en daarom ook veel wordt gezocht,

heeft tot minder goede praktijken geleid.

Vaak werden gewone zandaardappelen verkocht voor
Zandvoortse duinaardappclen.

Meestal liep dit niet zo erg in de gaten, daar de kwa-
liteit wel niet puik, maar dan toch voldoende was.
Thans maakt men het echter wel wat heel erg. On-

der de naam van Zandvoortse duinaardappelen tracht

men een zeer slecht product voor winterprovisie te

leveren. Vooral te Amsterdam wordt met deze aard-

appelen gevent.
Een oneerlijke concurrentie, die aan onze aardappel-

handelaars heel wat schade berokkent en het goede
duinproduct onverdiend een slechte naam bezorgt.
Onze aardappclhandelaars hebben dan ook besloten,

maatregelen te nemen.
Wij hopen, dat die maatregelen de Zandvoortse duin-

aardappel weer op de ereplaats van de dis zullen terug-

brengen.

Nutsspa
voor uw geldelijk beheer.

Beiden geven DEN JUISTEN KOERS!
Op 31 October den

IPip- Werefdspaardag
wordt ieder jaar aan alle

volken op het nut van
SPAREN gewezen.

Neemt dien dag een Spaarbankboekje. Kan-
toor ZANDVOORT - TRAMSTRAAT 5 ge-
opend iedere werkdag 2—5 (behalve Zaterdag)
en Woensdag- en Zaterdagavond 6.30-7.30 u.

SINT NÏCOLAASJES
(Paul Kaizer)

per blik 7 ons 48 et

J. G. NIJHUIS
Groote Krocht 32 - Telefoon 370

P- F LI ETS TRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 28 Oct. v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

Bediening H. Avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 28 Oct. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 28 Oct. v.m. 10 uur: Ds. N. Diemcr van Vijf-
huizen. — Voorbereiding Heilig Avondm.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 28 Oct. nam. 6.30 uur: Ds. N. Padt uit Zutfen.
JEUGDDIENST.

Zondag v.m. 10.30 uur: de heer Bob Agter uit Soestdijk
Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes m
de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur loï
Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Maandag 7 uur lof; 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur lof.

Woensdag vigilie van Allerheiligen, geboden Vasten
en onthoudingsdag. 7 uur lof. Van 6—8 gelegenheid
om te biechten.

Donderdag Allerheiligen, te vieren als Zondag.
7.30 vroegmis; 10 u. Hoogmis; ;7 uur Zielen Vespers
met predikatie. Roz. en Octobergebeden.

Vrijdag Allerzielen 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30 Stille H. Missen.
9 uur gezongen Requiem; 7 uur lof.

Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten..

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzüerstraat.
Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur.
Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.
Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30
Vrijdag 2 Nov. Aanvang Sabbat 4.15 uur.
Zaterdag 3 Nov. Einde Sabbat 5.17 uur.

VERDRAG NEDERLAND-TURKIJE.
Van de Directeur-Generaal van Handel en Nijver-,

heid te 's Gravenhage werd aan de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken,
Nassauplein 6, Haarlem de tekst toegezonden van het
op 23 Sept. tussen Nederland en Turkije gesloten erL
voorlopig in werking getreden clearing-verdrag.

Belanghebbenden kunnen op het Secretariaat der
Kamer nadere inlichtingen bekomen.

complete woninginrichting:

behangerij

stoffeerderij

vraagt prijsopgaaf

} jacobson jr*

I

parallelweg 35
telefoon 270

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Maartje, dochter van Jb. Zwemmer en

A. G. Koper; Pieter Frans, zoon van P. C. Drommel en

A. A. Wilhelmus; Johannes, zoon van P. C. Drommel
en A. A. Wilhelmus; Boudewijn, zoon van B. Th. Lacet

en J. Kruithof.
GEHUWD: F. W. de Graaff en N. J. K. Holl; A.Bol

en I. Hoeksema.
ONDERTROUWD: S. Sebrcgts en G. Schaap; J.

Paap en K. Kerkman,
OVERLEDEN: 1. Bos, oud 35 jaren.

GEVESTIGDE PERSONEN:
L. Bonewit van Amsterdam Wilhclminaweg 4.

P. Boehouwcr van Amsterdam Noordbuurt 7a huis.

L. J. P. Jacobs van Amsterdam Piet Heinstraat 11.

J. H. Dony van Amsterdam Groote Krocht 5.

A. Morsman van Amsterdam Hecrcnstraat 3.

Wed. N. Keiler van Amsterdam Hugo de Grootstr .7

C. J. Twisk van Velsen Kenncmcrweg 77.

DE FLORA-TENTOONSTELLING
die aanstaande voorjaar te Heemstede wordt gehou-

den, belooft een natuurwonder te worden.
De exploitatie van het restaurant is evenals bij het

vorige blocmenfcest, opgedragen aan de heer Gunters
alhier.

Telefoon 18

Opruiming van eenige Restanten Sigaren
waar onder prima [Vlerken

ver beneden ban der o 11 e prijzen
Ingevolge resolutie Inspecteur der Invoerrechten

en Accynzen slechts gedurende KORTEN TIJD
VANAF 27 OCTOBER.

Ziet de Etaïage bij

Sigarenmagazijn JBREDERODE"
jjéfT Paradijsweg 20 hoek Brederodestraat

Zondags van 4-8 Geopend. "Wf

elangrijke Publieke Verkooping
Wegens Vertrek.

L. CITROEN, Beëdigd Makelaar en Taxateur zal ver-
kopen te Zandvoort, op WIAANDAG 29 OCTOBER 1934
DES MIDDAGS 2 UUR, ten overstaan van den Deur-
waarder J. van Wijngaarden, in de Villa BREDERODE-
STRAAT 69. De Algehele Inboedel, waaronder Slaap-
en Huiskamerameublementen, enz. enz.

Kijkdagen Zaterdag 27 en Zondag 28 October 1934 van
2 tot 5 uur.

I

SAMBO EN JOCKO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

r
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Maar Jocko stuurt de auto verder,
Ze rijden spoedig uit de stad,
En snorren voort langs veld en wegen,
Tot Sam opeens roept: „Wat is dat? ?"

Ze zijn gekomen aan een veld,
Waar 'n luchtballon is opgesteld!

Ö jongens, wat een consternatie!

Het heele feest is eensklaps uit!

Men gilt, men vlucht naar alle kanten,

Op 't zien van Sambo's leeuwensnuit!
Ook de ballonman past er voor,

Snijdt één, twee, drie, de touwen door. .

i-^^-Üffi,.'!!**



Komt! Ziet en overtuigd U van onze prima kwaliteit Aar-
dappelen (HET GOEDE GEWICHT) en onze lage prijzen.

Kralen* prima

3

f 5*85 per HX*
p. k.fi. 10 k.fi. 25 k.g. p. H.L.

Duiri Eigenheimers . .

Kleine Duin 6

Zeeuwsche Bonten . .

Zeeuwsche kleine Bonten .

Zeeuwsche Blauwen . .

Zeeuwsche kleine Blauwen
Zeeuwsche Eigenheimers
Red Star
Red Star, Kleine ....
Bevelanders
Bevel, kleine (grootte gelijk

Bonken

8
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Dorp f 0.25 Haarlem f 0.90 Amsterdam f 2*90 Voorkomen f 0.05

NATIONAAL SOCIALISME.
Woensdagavond werd in Zomerlust een openbare

vergadering gehouden van de Zantlvoortsc Afdeling
van deze bond.

Spreker was de heer Nije uit Voorburg, die de bewe-
ging van de i\r .S.B. voor het Nederlandse volk schetste
als het be<4in van de weg, die leidde tot de zuivere en
waarachtige nationalistische staat.

Met brengt, wat het volk verenigt, inplaats van de
k!assestri|d, waardoor eenheid verdeeld en eensgezind-
heid verscheurd wordt, doordat de belangeneenheid
in onderdelen van allerlei soort wordt gesplitst.

Spreker schetste, hoe vooral de klassestrijd een grote
nadelige invloed uitoefent op de welvaart van ons volk.
Verder wees de heer Nije er op, dat het liberale be-

ginsel .tot nu toe in alle partijen de leiding had gehad
bij de ontwikkeling van de economische belangen van
het land. De tijdsomstandigheden hadden aangetoond,
ddt dit stelsel had getaald, terwijl het partijstelsel er
door versterkt was.
Lang besprak de heer Nije de leuzen, waaronder de
verschillende groepen de verkiezingsstrijd ingingen,

maar waar f.o heel weinig of niets van tot werkelijkheid
werd gebracht, als eenmaal de plaats in de vclksrcge-
ring was ingenomen.
Want al te vaak werd vergeten, dat de volksverte-

genwoordiging het gehele volk moest vertegenwoordi-
gen. Al te vaak werd beginsel of principe geofferd aan
partijbelang.
De tegenwoordige toestand werd door spreker aan

de hand van de feiten scherp belicht.

Hoe b.v. een deel van de voedselproductie vernietigd
werd omdat de voorraad onverkoopbaar was, terwijl
aan de andere zijde gebrek heerste.
Het was het gevolg van een verkeerd systeem en

spreker zette uiteen, hoe die in een corporatievcn staat
tot de onmogelijkheden zou behoren.
Verbetering in de tegenwoordige toestand is alleen

mogelijk, -wanneer een sterk staatsgezag ingrijpt daar,
waar in het economisch leven misstanden heersen.
Wanneer men zich voelt arbeider aan het grote ge-

heel, dan zal de sirote volksgcmcenschap haar grote
waarde tonen en het huidige politieke stelsel, waarte-
gen spreker scherp stelling innam, veroordelen als de
brenger van veel onnodig leed.

De vergadering, die goed bezocht was volgde met
aandacht de spreker.

ZANDVOORTSE CRICKET- EN HOCKEY CLUB.
Alle verenigingsberichten verschijnen in het vervolg

in deze krant. Een ieder gelieve dus vanaf heden deze
krant des Zaterdags te raadplegen.
Oefenen hockey a.s. Zondag Zandv. laan. Bij goed

weer waarschijnlijk ook cricket.
Zaterdagmiddag hockey Zandv.laan.
Zaterdag 3 Nov. a.s. 'savonds 8 uur hebben we een

gezellige clubavond bij Stol. Brederodestraat 25. Ver-
schillende attracties, spelen, dansen enz. Houdt dus
allen deze avond vrij.

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465
TE HUUR:
ONGEMEU8. EN GEWIEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
aebied. Inlichtingen kosteloos.

oning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor tiet inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v-m. n.m.

Zaterdag 27 Oct 5.31 5.50 12.48 1.28

Zondag 28 Oct 6.10 6.36 1.45 2.06

Maandag 29 Oct 6.48 7.25 2.30 2.45

Dinsdag 30 Oct 7.50 8.30 3.20 3.45

Woensdag 31 Oct 9.10 9.45 4.25 5.05

Donderdag 1 Nov 10.30 11.00 5.40 6.35

Vrijdag 2 Nov 11.40—.— 6.55 7.35

Zaterdag 3 Nov 12.10 12.35 8.05 8.30

Zondag 4 Nov 12.55 1.20 8.50 9.15

Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

OPENBARE VERGADERING DER J. C. G. O. B.
De presidente opende de vergadering door Schrift-

lezing en gebed, waarna zij alle aanwezigen en in 't

bijzonder de spreekster van deze avond, mcj. de Graaf
hartelijk welkom heette.
Daar spreekster aan tijd gebonden was, kreeg zij di-

rect het woord en vertelde op eenvoudige wijze over
haar werk bij de reclasseringsver. „Het Hoogeland".

Zij vertelde over 't werk op de diverse koloniën, over
't vele goede dat de ver. aan zwervers, ongelukkigen,
dronkaards enz. bewijst. Iets voor dit werk te doen lag
volgens spreekster ook op de weg van de J.C.G.O.B.-
ers, van hen die de alcohol bestrijden, de alcohol die
vele mensen zover brengt dat ze in kolonie's als die
van „Het Hoogeland" geplaatst moeten worden.
Na nog enkele woorden van de presidente, waarin

deze aandrong bij hen die enigszins tijd hadden, een
weinig tijd en veel liefde aan deze mooie organisatie
te geven, gaven zich 7 leden op, om te werken voor
„Het Hoogeland".
Na de pauze werd nog gezongen, gedeclameerd enz.

en de huishoudelijke zaken afgedaan, waarna de presi-
dente de vergadering met dankgebed sloot.

VERLOTING J.C.G.O.B.
Op de volgende nummers zijn prijzen gevallen, welke
afgehaald kunnen worden bij Lies de Vries, Haltestr.55

Prijzen die na zes weken niet zijn afgehaald, verval-
len aan de afdeling.
29, 41, 42, 47, 54, 57, 97, 114, 117, 118, 128, 152,
165, 178, 190, 197, 203, 206, 211, 214, 228, 233, 243, 246,
270, 287, 308, 327, 335, 355, 366, 368, 394, 432, 447, 464,
465, 471, '483, 585, 591, 607, 653, 669, 747, 780, 806, 808,
810, 815, 817, 820, 832, 858, 873, 940, 948, 959, 965, 975.

AUSTRALIË,
het onbekende Zuidland werd in 1642 ontdekt door
de Nederlandse zeevaarder Abel Tasman. Hij voer
met twee schepen uit, om het onbekende land, dat la-

ter een werelddeel bleek te zijn, op te sporen.
De reis duurde anderhalf jaar.

De Uiver heeft haar tocht binnen drie dagen gedaan.

NEDERLANDS-DUITSE CLEARINGSVERDRAG.
Teneinde het publiek zo spoedig mogelijk in de ge-

legenheid te stellen hare vorderingen, welke vallen on-
der de bepalingen van het Nederlands-Duitse clearing-
verdrag d.d. 21 September 1934 bij het Nederlands
Clearing-Instituut in te dienen, zullen vanaf Maandag
22 October op het Secretariaat der Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken de
formulieren ter indiening van vordering (formulier B)
voor het publiek verkrijgbaar zijn.

DE LAATSTE SPELLINGSRONDE.
Maandagavond van kwart over zeven tot acht uur

zal Minister Marchand voor de radio spreken over: De
laatste spellings ronde.

n reuk en geen werk: men let op het merk
Naast onze reeds zoo bekende B.E.S.-Toestellen verkopen wij

thans DEWIQN en HALLER Vergassingskachels en Stellen.

lederen dag demonstratie. Prijzen vanaf f 7.75.

op 1 Liter Petroleum.

7en10branduren

Geen Reuk; Geen Gevaar; Minder Werk; Goedkooper

Men kookt op Gas en
betaald geen rekening.

Haardkachels en Vulkechels geëtaleerd

"i" IhU.
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Zaterdag 27 t,ni. Dinsdag 30 October - 8 uur
4 Dagen — 4 Opvoeringen van een Groot Wereldstad-
programma. — 2 Grote Filmschlagers.

Als eerste de grote Superfilm der Paramount

met in de hoofdrol GEORGE RAFT in een film, die

de carrière van een begenadigd danser weergeeft. Met
een hoog ideaal voor ogen baande hij zich een — dik-

wijls wrede — weg door het leven, om tenslotte de
mensheid iets schoons te kunnen bieden.

Een film van zeer bijzondere opzet, een film fascine-

rend van spel.

BOLERO is de film welke deze week met enorm suc-
ces in het theater Tuschinski is vertoond. — REEDS
HEDEN IN ONS THEATER.

Wij brengen U de nieuwste maar ook de BESTE FILMS

Als tweede Hoofdnummer:

f

Naar den beroemden roman van ZANE GREY met
RANDOLF SGOTT in de hoofdrol.

Een grandiose Wild-West-film met de sensationele
vuurgevechten en ongelooflijkste staaltje van rijkunst
ooit opgenomen.

Een fel sensationeel verhaal van kranige vrijbuiters.

Geen toegang onder de IS Jaar

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Bezoekt deze week ons Theater
en U is enthousiast.

Zondagmiddag 2,30 Familie-Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer

Het Wonderpaard

den Sheriff
Een boeiend en amusant Wild-Westverhaal in 8 acten.

Verder groot komisch bijprogramma.

Entree 20-30-50 et, plus belasting

Attentiefïï Attentiell
WOENSDAG 31 OCTOBER - aanv, 8 uur

SKP"* Populaire Voorstelling
opvoering van de grote Ufa film:

(HELDEN DER LUCHT).
Zeldzaam mooi boeiend fiLnvwerk uit het vliegeniers-

leven, met in de hoofdrollen GUSTAV FRöLICH en
BRIGITTE HELM.

Entree £& en 4-5 cent, pL belasting

Dit machtige filmwerk is NOG NOOIT in Zandvoort
geweest.

Plaatskaarten en -bespreking voor alle voorstellin-

gen in Sigarenmagazijn EISEWHARDT, Stationsplein.
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ZOALS DE BOVEN ALLES UITBLINKT

IN DE VLIEGWERELD
ZO BLINKT DE

UiVER
ERRES RADIO

BOVEN ALLE ANDERE FABRIKATEN UIT ! ! ! !

P^ Er is geen beter toestel
voor dit getd verkrijgbaar*

Vanaf f 98.^, f 265,-
KOMT LUISTEREN ! ! !

ALLEEN-VERKOOP VOOR ZANDVOORT:

Radio Technisch Bureau C* FRAY
GROOTE KROCHT 17 — TELEFOON 310

Hiermede vervullen
wij den treurigen
plicht U kennis te

geven dat door een
noodlottig ongeval is

overleden onze ge-

liefde Man, Broeder,
Zwager en Oom

I
Johannes Stilkenboom

in den leeftijd van 51
jaar.

Uit aller naam,
Wed. K. J. Stilkcn-

boom—Kaale.

Zandvoort, 26 Oct.
Kostvcrlorenstr. 36

De teraardeb es telling

zal plaats hebben op
Dinsdag 30 Oct. des
nam. 12.30 uur. Huis
te Vraag, Amsterdam

In plaats van kaarten.

Dankbetuiging

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ondervonden

bij het overlijden van onze
Behuwdmoeder, Groot- en
Overgrootmoeder
Mevr. de Wed.

Petronella van Keeren,
geb. Oostveen,

betuigen wij onze oprech-
te dank.

Uit aller naam,
Mevr. de Wed.

C. J. van Keeren-
v.d. Bos.

Zandvoort, Oct. 1934.

Te koop
aangeboden

Bad met Junker Geyser,
zw. piano met kruk, wit
em. kolenforn., salon pathé
foon m. platen, haard, trap
en gangloper. Alles in goe-
den staat. Te bez. Zaterd.
6—8 en Zondag Kostver-
lorenstraat 109a

TE KOOP:

Gehele Inboedel
2 huisk., 2 slaapk., 1 keu-
ken, inbegrepen vloerbe-
dekking enz. Te bevragen
Groote Krocht 20b, lunch-
room

Aanbesteding

Burgemeester en Wet-
houders van Zand-
voort, zullen op Vrij-

dag 2 November '34

des voormiddags 11

uur aanbesteden:
1. Het verbouwen

van 34 woningen
in de Hobbema-
straat en J. Steen-
straat.

2. Het verbouwen
van werkplaats en
magazijn achter
perceel Gr.Krocht
No. 10.

De voorwaarden en
bepalingen met tee-

keningen zijn vanaf
29 October te verkrij-

gen op het kantoor
van Publieke Werken
tegen betaling van
ƒ 1.— per stel.

TE HUUR:

Vrij gem. Bovenhuis
ƒ 20.— per maand.
Adres: Kostvcrlorenstr. 3

Rijwielkoopjes
1 zo goed als nieuw heren

rijwiel;

1 jongens fietsje 7—9 jaar.

1 rneisjesrijwïel;

1 Damesrijwiel;
Zeer billijk in prijs met ga-
rantie. PARALLELW. 17.

BIEDT ZICH AAN voor
dag en nacht

Flink Meisje
zelfst. kunn. werken en
koken. Br. ond. no. 1901
bur. Zandv. Courant, Gcr-
tenbachs Drukkerij.

TE KOOP:

Kachels en fornuizen
HENK LEISING Burgem.
Engelbertsstraat

TE UUUR vanaf heden
tot 30 April

Vrij gemeub. Bovenhuis
op beste gedeelte v.d. Zee-
straat bcv. Zitk., 3 slaapk.,
stromend water, vrije keu-
ken, voor en achter balcon
Prijs ƒ 20 p. maand. Te be-
vragen Socster, Zccstr. 62

TE HUUR:

Onpneub. Bovenhuis
3 kamers, keuken. Stations
straat 7.

TE KOOP

salamander kacheltje
met plaat en pijp. Koopje.
Groote Krocht 34.

TE KOOP aangeboden:
een prima, gebruikte

HAARD
Adres: Piet Hcinstraat 10.

*J

Schoorsteenvege!!
IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht 9 - Tel. 498

VERENIGING v. JONGE HERVORMDEN.
Vrijdagavond 2 November a.s. heeft in de consisto-

riekamer achter de Ncd. Herv. Kerk de jaarvergade-
ring van bovengenoemde vereniging plaats.

DODELIJK ONGELUK.
Donderdagavond om elf uur werd op de Turfmarkt

te Haarlem een man aangereden door een motorrijder.
In zorgwekkende toestand werd het onbekende slacht-
offer, waarvan men vermoedde, dat hij uit Zandvoort
afkomstig was, naar het St. Elizabeth Gasthuis over-
gebracht.
Later bleek het de heer S. te zijn, makelaar alhier.
Het slachtoffer is Vrijdagmorgen overleden, zonder

uit zijn bewusteloosheid bijgekomen te zijn.

Een onderzoek wordt door de Haarlemse politie in-
gesteld en ooggetuigen verzocht zich te melden op het
bureau Smcdestraat.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 15 tot en met 20 Oct. werden 36

Kuip- en 310 Douchebaden genomen.

N.G.R.V. JUBILEUMFONDS 1934.
Nationaal Comité van Aanbeveling.

Dat de N.C.R.V. Jubileumfonds-actie in het centrum
der belangstelling staat, nuttig en noodzakelijk is,

wordt wel bewezen door het feit dat een Nationaal
Comité het plan bij ons volk aanbeveelt.
En dat Comité bestaat uit namen, die „klinken als

een klok".
Ministers, Leden van Eerste en Tweede Kamer, Pro-

fessoren, vooraanstaanden in het Christelijk Vereni-
gingsleven, Politieke figuren; zij allen bevelen de goe-
de zaak aan.

Moge het voor al onze orthodox-protestanten — de
leden der Vereniging in de eerste plaats — een aan-
sporing zijn allereerst ieacr op te wekken tot offeren
voor het mooie doel en met hen straks zelve metter-
daad te tonen dat het N.C.R.V.-wcrk gewaardeerd

wordt.
Beter tot haar taak toegerust moge onze Christelijke

Omroep straks haar werk in een. nieuwe studio kunnen
voortzetten.

WASCH- E STRIJKERU
Ib BUfm

HELR/BERSTRAAT 15 PLAN NOORD

WASCH, gemangeld, per kilo 25 et

WASCH, opgemaakt, per kilo .... 30 et

Bestellingen worden ook aangenomen bij:

P. KOPER, SWALUESTRAAT.



G. A. W.
ONTVANGEN de nieuwste Dames Pullovers
lange mouwen 98 et

Reclame Matzijden kous 49 et

Zware flanellen Dames Nachthemden,
grote maat, lange mouwen 79 et

De nieuwste Petten, rubber klep, vanaf 75 et

Heren Hoeden, nieuwste modellen vanaf 150 et

In Overhemden, Sokken enz. de grootste sorte-

ring, de concurrerendste prijzen.

Ziet verder de etalage.

De Goedkoope Amsterdamsche WinkelW Stationsstraai IQ

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Dankbetuiging aan de Inwoners van Zandvoort.
't Is mij een bchoettc U langs dezen weg hartelijk te

danken voor de gulle, treffende en spontane wijze,

waarop U hebt voldaan aan 't verzoek van den bond
van Barmhartigheid van het Leger des Hcils.

Door het prachtige weer en Uwe hartelijke mede-
werking is deze dag een groot succes geworden.

Wij hopen de ontvangen goederen op verstandige

-wijze onder de armen te verdelen.
Daar het onmogelijk was het gehele dorp af te wer-

ken, verzoeken wij beleefd aan diegenen, die eventueel

door ons vergeten mochten zijn of die afwezig waren
toen de auto langs kwam, even een kaartje te zenden
aan onderstaand adres.

Steeds gaarne zijn wij bereid oude kleren af te halen.

Met dank voor de plaatsruimte. Namens den B.v.B.

van het Leger des Hcils, Mevr. W. J. v. ZEUL.
Wilhelminaweg 17.

Aan de Redactie van de Zandv. Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Geachte Redactie, In uw blad van Zaterdag 13 Oct.

komt een ingezonden stuk voor van kapitein Meijer,

getiteld „Waarheid", waarin hij spreekt over de natio-

naal-socialistische beweging in Nederland.
Inderdaad moet het aan het oordeel van de lezers

worden overgelaten op welke wijze Hitlcr gestreden

heeft en wat hij bereikt hcett. Als wij weten, dat op
dit ogenblik honderden in de concentratiekampen zuch-

ten, dat duizenden uit Duitsland zijn gevlucht, waar-
onder de knapste geleerden, wanneer wij weten, dat

op dit ogenblik voor de Duitse arbeidersklasse honger
en ellende voor de deur staat en dat de economische
toestand in het Derde Rijk slechter is dan waar ook,

wanneer wij weten, dat de Nederlandse exporteurs

hun gelden niet binnen krijgen uit Duitsland, terwijl

in het hetzelfde Duitsland millioenen worden vergooid

aan feesten en parades, dan weten wij hoc het natio-

naal-socialismc aan de macht is gekomen en wat het

heeft bereikt en dan kunnen wij aan een ieder, die

objectief kan oordelen overlaten om over het Duitse
fascisme een oordeel te vellen.

Aan de hand van de rede, die de katholieke Pater

Henrieus heeft uitgesproken ever de nood in Neder-
land, zegt kapitein Meijer, dat wij aan de vooravond
van nieuwe verkiezingen helderziend worden en dat

de werklozen moeten worden ingeschakeld in het ar-

beidsproces.
Inderdaad aan de vooravond van de gemeente- en

Staatsverkiezingen moet het Nederlandse volk helder-

ziend worden en dan moet het tot de conclusie komen
dat er voor de werklozen in onze Nederlandse samen-
leving bitter weinig is gedaan.

Kapitein Meijer zegt, dat de werklozen in het nor-

male economische leven moeten worden ingeschakeld

en hij doet het voorkomen, alsof dit een kleinigheid

is. In Duitsland hebben de Nazi's, voordat zijn aan de

macht' kwamen, dat ook gezegd, en wij hebben duizen-

den tegen hun wil in de arbeidsdienst-kampen gedre-

ven, waar zij met hard werken te weinig verdienen, om
zichzelf een behoorlijk bestaan te verschaffen. Zulk
een oplossing van het werkloosheidsvraagstuk wensen
de Nederlanders toch niet!

Kapitein Meijer spreekt over een hoogstaand man
als Ir. Mussert, wiens partij Volk en Vaderland in een

«oede richting zal stuwen. Maar dan is het kapitein

Meiier zeker niet bekend, dat de Nederlandse Mus-
sert-partij een broeinest is van ruziemakers en avon-
turiers, die nog steeds niet in staat zijn geweest een
behoorlijke partij te stichten, laat staan dat deze pratij

in staat zou zijn een staat te besturen. Kapitein Meijer

weet zeker ook niet, dat Mussert heeft gezegd in zijn

Apcldoornse rede van enige weken geleden: ..respect

hebben wij voor wat onze Oosterburen opbouwden".
Wie de feiten kent, en deze feiten zijn moord, ter-

Tcur en concentratiekamp, die weet dus waar Mussert
respect voor heeft. Kapitein Meijer is beneven de
waarheid, als hij zegt, dat Pater Henrieus precies het-

zelfde zegt als Ing. Mussert, want de N.S.B, en haar
sprekers komen op geen enkele wijze voor de werklo-
zen op. Wij herinneren aan de landdag van de N.S.B.

in het R.A.I. gebouw, waar door Ir. Mussert en een
groot aantal vooraanstaande N.S.B.-crs het woord
werd gevoerd. Dat was in de tijd, toen de steunverla-

ging dreigde. Geen enkele van de sprekers heeft toen
ook maar één woord over de nood van hot werkloze
deel van onze bevolking gerept. Dat zegt o.i. meer dan
genoeg. 1 let Nederlandse volk heeft gelukkig geen bc-

hoettc aan „een hoogstaand man als Ir. Mussert", die,

wanneer hij aan de macht mocht komen andersden-
kende Nederlanders met knuppel en revolver zou on-

derdrukken.
Het Nederlandse volk is gebaat bij de Vrijheid, die

het sinds eeuwen zelf hcett veroverd en die vrijheid

ib voor het Nederlandse volk een te begerenswaardig
goed om dit door een „hoogstaand man" te laten ont-

nemen.
Vrijheid en dictatuur staan tegenover elkaar. Wie

weet -wat dictatuur betekent, beschermt de vrijheid

met de in/et van al zijn krachten.
Comité van Actie en Propaganda
tegen Communisme en Fascisme.

Sccr. Heemskerkstraat 5.

in en Ellebogen

IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht 9 - Tel. 498

Profiteert van deze Afslag

Pracht Ossenlappen vanaf .... 40 et

Roasbief vanaf 60 et

Speklappen p.p. 30 et 2 pond 50 et

Vieeschhouaverij

A. Molenaar
Schoolstraat 3 - Telefoon 534

MEVROUW

!

is U een liefhebber van

SPECULAAS
probeert U ze dan eens van
ons. Wij hebben ze overheerlijk

KLEINE 18 et en BROKKEN 12 et per ons

Neemt U eens proef met ons

Rozij nenbrood
een ware delicatesse.

Onze Winkel is das Zondags van
4 tot 8 uur GEOPEND

J. SCHIPPER - Haltestr. 23 - Tel. 59

De Uiver is aangekomen
IVIaar onze Winterjassen en Costuums ook
De Uiver ging omhoog maar onze prijzen
omlaag.

COSTUUW1S 10 gulden en hooger.
WINTERJASSEN f 12.50
GABARDINE REGENJASSEN alle prijzen

Zeestraat 39 (gesloten huis)

DE R IS IN DE MAAND!!
Ouders denkt er om
uw kinderen levertraan
te geven. Het maakt
ze fit voor de komende
winter.

Ook LEVERTRAAN-
BONBONS verkrijgbaar

L- BLAAUBOER
liclnafii® GEDIPLOM. DROGIST

i.€M?rfraaiil H altestraat 46 - Te!. 192

esaamiawaMBBat

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

pys^ggsgEgssaa^^
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ET IS NU T 8J VOOR
IGUURZAGEN & HOUTSNIJDEN

DE HUISVLIJT
heeft een GROOTE SORTEERING in mo-
dellen. Alle soorten HOUT. - Sloyd benoo-
digdheden, - FR O BEL-AR TIKE LEN
POSTZEGELS voor VERZAMELAARS.

LEES B S B LIOTHEEK
TRIPLEX IN VERSCHILLENDE DIKTEN

65 HALTESTRAAT 65

[®1
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DAT IS ENOR
Onze bekende 1ste kwaliteit gekookte Rookworst
nu slechts 8 cent per ons; 38 cent per pond.
Onze heerlijke Ham, per ons 15 et

Rauwe Worst, per pond vanaf .... 39 et

Voor Fijnproevers,
Volvette Goudse Kaas, per pond . . . 35 et

GROTE OMZET WAARBORGT KWALITEIT

I. J. Knotter - Haltestraat 36

Eaam

Het Bestuur der NUTS-SPAARBANK te Haar-

lem maakt bekend, dat wegens de verminderde

inkomsten der Spaarbank tengevolge van de al-

gemene daling van de rentestand, de rente welke

over de ingelegde gelden wordt vergoed met in-

gang van 1 Januari 1935 wordt verlaagd van 3 Vo

tot 2V4 °/o.

De desbetreffende wijziging in het reglement

voor de inleggers is. heden in de kantoren der

Spaarbank aangeplakt.

De Vleugels van de Uiver
worden gelakt met z.g. Sponlak, geleverd door
de Koninklijke Lakfabrieken.

De lakken dezer firma zijn verkrijgbaar bij de

Gia&- en Verfhandel
G- DE LEEUW, Schilder
STATIONSSTRAAT 7 - ZANDVOORT

per blik 2 pond 24 et

j. G. NIJHUIS
Groote Krocht 32 Telefoon 370

BB

v i!ft VEILINGGEBOUW
!, DE WITTE
ZWAAN

-"/// Dï>\ Water-drinker

g/p Brugstraat 1-17-19
Teleï. 464

VOOR DE EERSTVOLGENDE

VERKOPING
kunnen nu reeds nette goederen worden ingebracht,
desverlangd gehaald.

I0N0P0LE - ZANDVOORT
GROOTE ZAAL

ZoneÊaga wond

ANSBN
Leider de Heer d. STOL Jr.

The Monopole Gold Stars

ENTREE f 0.25

Salamander Kachels vanaf 1 8,30
IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht 9 - Tel. 498

NED. ISR. GEMEENTE.

Het Kerkbestuur der Ned. Isr. Gemeente brengt on-
der de aandacht zijner Gemeenteleden, dat vanaf he-
den de kiezerslijst, bevattende de namen van kiezers
en verkiesbaren tot leden van den Kerkeraad dezer
Gemeente, in het voorportaal der Synagoge aange-
hecht en ter secretarie der Gemeente, van Speykstraat
9, gedurende 8 dagen ter visie ligt.

Het kerkbestuur maakt tevens bekend, dat op Zon-
dag 11 Nov. ter secretarie der Gemeente opgave van
Candidaten moet worden ingediend, ter voorziening in
de vacature in den Kerkeraad, ontstaan door vertrek
naar elders van den heer S. de Wilde, wiens opvolger
zal zitting hebben tot 31 December 1937.

De stemming zal zo nodig plaats hebben op Zondag
18 November en de herstemming eventueel 8 dagen
later.

Formulieren voor de opgave van candidaten zijn voor
de kiezers, onder gelijktijdige vermelding van de naam
van de te stellen candidaat, vanaf 27 October a.s. bij

de secretaris der Gemeente kosteloos verkrijgbaar.
Bij de inlevering moet iedere lijst, niet meer dan één

candidaat bevattende, ondertekend zijn door minstens
tien kiesgerechtigde leden.

Laat U door niets misleiden!! IVIaar

koopt bij het oudst en vertrouwst
adres al Uw Ondergoederen, Jumpers

Rokken en Japonnen

HET

Kerkstraat 32

jesnuis
Naast Albert Heijn



HEDEN Zaterdag 27 October

laatste dag van de kans
Eén dag gratis te kope
Bewaart Uw bonnen, ook zonder tot de ge-

lukkigen te behooren, hebben deze waarde,
Bekendmaking: Maandagavond 7 uur in

't
en in de „Zandvoortse Courant" van 3 November a.s.

ATTENTIE!! — GEWELDIGE LAGE PRIJZEN — GEWELDIGE
SORTERING - GEWAARBORGDE KWALITEITEN

Manufacturenmag. DE WAAG - Haltestraat 40
AMSTERDAM ZANDVOORT LEIDEN

Kachels en Haarden plaatsen

IJZERHANDEL CENTRUM - Gr. Krocht 9 - Tel. 498

VEREENIGING VAN STRANDPACHTERS TE
ZANDVOORT

Aangezien het seizoen 1934 ook voor de strandpach-
ters een grote teleurstelling is geweest, komen nu de
moeilijkheden met het voldoen van de met de Ge-
meente overeengekomen strandpacht. Strandpachtcrs
zijn in den regel Zandvoortcrs, die na hun strandsei-

zoen weer een of ander werk aanpakken cm dan zo
•de winter door te komen. Van aanpakken weten de
meesten wel, dat is bekend, maar wat moet er nu aan-

gepakt worden, er valt niets te verdienen. Alzo van
't strand geen geld, en nu zonder verdienste, deed de
strandpachters onderstaand request bij de Gemeente-
raad indienen.

Aan den Raad der Gemeente Zandvoort.

De ondergetekende, de Vereniging van Strandpach-
ters te Zandvoort. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

d.d: 29 Mei 1934 no. 45, wendt zich hierbij tot Uw Raad
met het dringend verzoek om alvorens te besluiten tot

hei treffen van maatregelen tegen de strandpachters,

welke met de betaling van hun pacht achterstallig zijn,

eerst een onderzoek in te stellen naar de omstandig-
heden, waarin bedoelde strandpachters verkeren. Deze
omstandigheden zijn namelijk, naar de stellige overtui-

ging van ondergetekende, van dien aard, dat van ab-

solute onmacht om de achterstallige strandpacht te vol-

doen, gesproken kan worden.
Hoewel als bekend mag worden ondersteld, dat het

afgelopen seizoen voor de strandexploitatie nog veel

ongunstiger is geweest dan het toch reeds zeer slechte

seizoen van 1933, kan ondergetekende zich indenken,
dat Uw Raad de beslissing, welk standpunt zal worden
ingenomen ten aanzien van de strandpachters, die

schuld aan de gemeente hebben, van de resultaten van
een individueel onderzoek wenst te doen afhangen.

In verband daarmede zou ondergetekende Uw raad
in overweging willen geven een commissie te benoe-
men met de opdracht aan Uw Raad verslag uit te bren-

gen van hare bevindingen betreffende den toestand
der strandpachters, en wel niet alleen van hen, die

schuld aan de gemeente hebben, doch ook van hen, die

tot nu toe de betaling der strandpacht volhielden. On-
dergetekende is er n.1. van overtuigd, dat dan zonder
twijfel zal blijken, dat ook te hunnen aanzien een ver-

laging der strandpacht alleszins gerechtvaardigd is.

Zij meent te weten, dat vrijwel geen enkele strand-

pachter te Zandvoort in 1934 zijn pacht uit het over-

schot van zijn bedrijf heeft kunnen voldoen. Derhalve
verzoekt zij thans nogmaals, zulks op grond van de uit-

komsten van het laatste seizoen, om een verlaging der
strandpacht.
Het bedrag daarvan zou dan na het verschijnen van

het rapport der door haar gevraagde commissie nader
kunnen worden bepaald.
Het "bestuur van ondergetekende zou het op prijs

stellen omtrent bovengenoemde kwesties met bedoel-
de commissie overleg te mogen plegen.
Hopende, dat Uw Raad termen zal vinden het ver-

zoek van ondergetekende in te willigen,

't Welk doende, enz. De Vereniging van Strandpach-
ters te Zandvoort.
Zandvoort, October 1934.

M.M.
Heeft Uw al eens Stalen
gevraagd voor WINTER-
MANTEL, WINTERJAS
of COSTUUIVÏ, zoo niet.

Belt uw dan even 306 op
en ze worden U gezonden

JL A« FbZoril
KERKPLEIN - TELEFOON 306

Dames- en Heeren Kleermaker
Bontwerker.

Tevens Keer- en Reparatie-inr.

HALLO ! ! HALLO ! !

Koopt Uw Groenten, Aardappelen en Fruit

bij het goedkoopste adres ter plaatse

Swaluëstraat 2 — Telefoon 449

ASies tegen seherp
eenouorerende

prijzen.
Thuisbezorging zonder prijsverhoging.

HALLO ! !

flgffïffijffiE

HALLO ! !

Banketbakkerij „DE KROCHT'
FEESTGEBAKJES, per stuk 8 et

GESORT. SLAGROOMGEBAKJES, per stuk 10 et

BANKETSTAAFJES, per stuk 10 et
BROKKEN met Amandelen, p. ons 14 et

EEN NIEUWE SPECIALITEIT
HAZELINE GEBAKJES, per stuk 10 et

ROOM- EN VRUCHTEN BORSTPLAAT,— Eigen Fabrikaat. —

J. E. STEENKEN - Groote Krocht 36
TELEFOON 395 TELEFOON 395

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

H. G. VAN MESSEN
Jan Snijerplein 11 Telefoon 554

OVERHEERIJK - LAMSVLEESCH
LAPPEN
CARBONADE
BOUT

p.p. f 0.25— f 0.35

f 0.35

f 0.45

Hier... is het ADRES
waar U reeds lang naar

zoekt!
PRACHT GROTE BLOEMKOOL ^oor . . .

.

18 et

Ie soort MOOI LOF, per pond 15 et

HARDE SPRUITEN, per pond 8 et

PRACHT SPINAZIE, per pond 12 et

GELE ANDIJVIE, per pond 4 et

GROTE BOS WORTELEN 12 et

HARDE UIEN, 3 pond voor 10 et

KOOLRAAP, 3 pond voor 10 et

WINTERWORTELEN, 3 pond voor . . .

.

10 et

ROOD KOKENDE STOOFPEREN, 5 pd voor 25 et

MOES GOUDREINETTEN, 4 pond voor .

.

25 et

TOMATEN, per pond 6 et

SLA.3 krop voor 10 et

ZUURKOOL, per pond 8 et

HONING ZOETE DRUIVEN, per pond . . 16 et

FIJNE HANDPEREN, 3 pond voor 25 et

VOOR RECLAME:
10 KILO BESTE KLEI AARDAPPELEN voor 55 et

Wij komen desgewenst ook met de wagen bij U thuis.

LJ.VANNORDE ~ Zeestraat 10

Roomboter-

Soeculaas
Eigen baksel

per half pond f 0.35

Willem v.d. Werff
GasthuispSein 1

Telefoon no. 129

MONOPOLE MENU.
't Wordt tijd voor de wintcrsohotels.

Natuurlijk geeft Monopole de toon aan voor die ont-

spanning, die wintertijd verlangt.
Moeten we na verleden week nog een extra woord

wijden aan de avonden van heden?
Wij geloven van niet. De/e avond mot Louis Davids

heeft reeds aller aandacht gehad.
I let kan ook niet anders, want Louis Davids is in

de Monopelc-keuken een wonderkok.
Hut lichte en luimige door hem voorgecliend, krijgt

altijd een bijzondere bekoring.
liet eenvoudige weet hij don*1 zijn saus \jn humor

en grappige gijn pikant te maken.
Bij het donkerüebrandc, zoals de Tijd het braadt,

weet hij ons de lichte korstjes met nieuwe smaak voor
te dienen.
Zoo'n avond met Louis Davids is als het genieten

aan een wclbercidc dis. Het staat er op, dus tast toe.

En vergeet, vergeet even, geleid door dezen besten
van onze Hollandse humoristen.
Waar Louis Davids ook komt, in welke stad of

streek, zaal en toneel is steeds een .Overal gulle lach,

overal de vrolijke gezichten, een verrassing in deze
tijd van dorheid en strakheid, waartoe alleen Louis
Davids zijn zaalpubliek kan brengen.
Dan noemen we zijn mcdehulp in de cabaretkeuken.

Joh. Kaart, die vooral als de „echte schele" uitbundig
succes verovert.
Tot het slot toe zal deze avond zelfs den meest ver-

stokten nurks ontdooien en de meest zwarte gedach-
ten doen verdwijnen.
Want Socltiel, de uitdager van Scotland Yard, over-

treft zelfs de stoutste verwachting door zijn verbluf-
fende staaltjes van zijn kunst.
Met Louis Davids en zijn leden van het Schevening-

sc Kurhaus Cabaret zal dan ook de Monopolezaal vin
avond een groot publiek bevatten. Een publiek, dat de
gehele avond een fecstgestemd geheel zal vormen.
Vooral, omdat er bal na is.

Zondagavond wordt weer een van de gezellige dans-
avonden georganiseerd, waarvan Monopole het mono-
polie heeft dit seizoen.
Deze avonden worden door vreemd en eigen steeds

drukker bezocht.
Geen wonder, de heer Stol heeft de leiding en betere

voorbereiding voor de aanstaande kampioenswedstrij-
den in Monopole kan zeker niet gevonden worden.

Zaterdag 10 November vraagt de heer Post de be-
langstelling voor Monopole, omdat daar dan Jong
Zandvoort haar feestavond geeft.

Van clc Middenstands Tentoonstelling, die aan het
eind van de Novembermaand in Monopole georgani-
seerd zal worden, hebben wc de beste verwachtingen.
De Zandvoortse Handels Vereniging besloot de/e

tentoonstelling moreel te steunen. Dit gevoegd bij de
belangstelling van de Zandvoortse zakenmensen, die
nu reeds activiteit voor deze tentoonstelling hebben
getoond en de toegewijde zorg van den heer Kiefcr, die
de directie voert met alle opofferende zorgen, geven
alle goede beloften voor een slagen.
Dat is: De waarheid, Schele!

(Adv.)

MONOPOLE.
Het bekende Toneel Gezelschap Jacob van Lennep

uit Haarlem, dat reeds vele malen te Zandvoort groot
succes oogstte zal ongeveer half November weer hier
komen.
Opgevoerd zal worden het hyper-moderne toneel-

stuk „Dans, Nonneke, Dans". De pers is vol lof over
dit stuk.

NEDERLANDS-DUITSE CLEARING-
OVEREENKOMST.

De aandacht zij er op gevestigd, dat op de bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem,
Nassauplcin ó (tel 15254) verkrijgbare formulieren B
slechts die vorderingen dienen te worden vermeld,

welke na 24 September j.1. zijn vervallen of zullen ver-
vallen. Voort deelt het Clearinginstituut nader mede,
dat ook bij zeer grote aantallen vorderingen voor iede-
re vordering een afzonderlijk formulier moet worden
gebruikt, behalve wanneer overeengekomen is, dat vol-
doening der vorderingen door storting van één ver-
zamelbcdrag bij de Ri]ksfcank zal geschieden.

Indiening van formulieren heeft dan eerst zin, wan-
neer de Nederlandse exporteur uit Duitsland bericht
heeft ontvangen, dat de Duitse .schuldenaar het ver-
schuldigde bedrag op de clcaringrekcning der Neder-
landse Bank bij de Rijksbank gestort heeft of althans
deze storting binnen enige dagen kan worden tege-
moet öezicn.

Hoofdkantoor: Kcnnemerstraat 21 Tel. 10°W
Filiaal:

GROOT KROCHT 5
REPARATIE-INRICHTING

ALLE MERKEN.
EIGEN ANKERWIKKELARU

ALLE ONDERDEELEN VOORRADIG



p. K.G. 10 K.G. H.L.
BEVELANDER DRIELINGEN 6 50 3.00

BONTEN DRIELINGEN . . 6 55 3.50

BLAUWEN DRIELING . . 6 55 3.50

DUINBONKEN (niet hol) . . 6 50 3.10

YPOLDER BEVELANDERS .6 57/= 3.50

YPOLDER BONTEN ... 6 57 1
/,. 3.50

ZANDAARDAPPELEN . . 6 55 3.50
DUINDRIELINGEN ... 6 57V* 3.50
REDSTAR 6 55 3.50
ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS 7 65 4.20
ZEEUWSCHE BONTEN . . 7 65 4.20
ZEEUWSCHE BLAUWEN . 7 65 4.20
FRIESCHE BORGERS ... 8 75 4.50

Duinkralen
Duineigenheimers .

JHooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

p. K.G.

10 et

8 et

p.10p. K.G. p. H.L.

95 et f 630
11\ et f 5.00

's Avonds 7 uur gesloten — Zaterdags 10 uur.

Kerkplein 8b
Haarlem

APPELHANDEL
Telefoon 74 - Zandvoort

Telefoon 14245 - 15879

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van. Zondag 21 Octobcr

S.D.Z. 1—Zeemeeuwen I, 3—2.

E.D.O. V—Zeemeeuwen II, 5— 1.

V.O.G. 1—Zeemeeuwen IV, 7— 1.

R.C.H. VIII—Zeemeeuwen V, 9—0\

Zeemeeuwen jun.—R.C.H, b 'jun. 5—2.

Zeemeeuwen a adsp.—Spaarndam adsp., 1—0.

Zeemeeuwen b adsp.—E.D.O. d adsp., 3—0.

Voor Zaterdag en Zondag 27 en 28 Oct. a.s. zijn

vastgesteld:
Kinheim I—Zeem. I, (2e r. K.N.V.B. beker), 2 uur.

Zeemeeuwen II—R.C.H. IV, 10 uur.

Zeemeeuwen IV, Haarlem V, 12 uur.

Heemstede II—Zeemeeuwen V, 10 uur.

I.V.O. jun. Zeemeeuwen jun., 2 uur.

Zaterdagmiddag drie uur: Zeem. e adsp.—E.D.O. e

adsp.; E.U.S. a adsp.—Zeem. a adsp. en E.H.S. b adsp.

—Zeem. b adsp.
Om zitting te nemen in de feestcommissie ter gele-

genheid van ons 15 jarig bestaan in Februari werden
aangezocht de heren J. G. Dietz, J. Halderman, H. de
Jong, J. Keur, W. Koper, W. Koper, N. C. Schaap, H.
Poots en J. Weber.
Deze commissie vergadert reeds a.s. Maandag avond

half acht.
Bestuursvergadering op Maandag 29 Oct. des avonds

half ncüen aan het bekende adres.
Voorlopig geschorst gedurende het onderzoek de

speler P. de Graaf.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. En
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Orgaan der (jemeente Zandvoort
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE

~ OFFICIEEIE BADCOÜRANÏ met Badgastenlijst
ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave iüertenbaclis Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

BRIEVEN VAN ONZE WERELDREIZIGERS.

Zoals we in het vorige nummer van de Zandvoortse
Courant reeds hebben medegedeeld, hebben twee on-
dernemende Zandvoortse jongens uitvoering gegeven
aan een reeds lang gekoesterd plan.

Als wereldreizigers zijn ze er op uitgetrokken, omdat
eigen omgeving en eigen land te weinig geïegenenheid
bood om hier te kunnen slagen in hun groot doel: werk.
Door bijzondere omstandigheden kunnen we onze

lezers een overzicht geven van hun reis.

Dat verheugt ons. Niet alleen, omdat we daardoor
aan de nieuwsgierigheid van de lezers van de Zand-
voortse Courant kunnen voldoen, maar vooral ook, om-
dat het jongens zijn, die onze belangstelling hadden.
Een belangstelling, die sterker en groter geworden is,

nu dit tweetal zich zo ontworsteld heeft aan sleur en
gewoonte en de moed en de durf hebben gehad, zo de
wereld Tien geen plaatsje wilde afstaan, dat zelf dan op
de wereld te veroveren.
Dat deze wereldreizigers niet zijn zoals vaak vele an-

deren, Tcan daaruit blijken, dat hun eerste berichten ons
toegezonden werden uit Sempst.
Weet TJ waar dit ligt?

Wij wisten het ook niet. Maar het 'ligt ongeveer acht
k.m. -van Brussel in de richting Antwerpen.

Zo'n afstand in enkele dagen is dus wel het bewijs,
dat onze wereldreizigers het zeer ernstig menen.
Hun brief begint met een woord van dank aan hem,

die de goede tip gaf voor de fietsenbelasting aan de
Belgische grens.
Doordat ze zich nog op de laatste middag opgegeven

hadden als lid van de A.N.W.B. , kwamen ze er nu met
hun fietsen gemakkelijk door. Anders had hun dat 200
Frank per fiets gekost.
Nu behoefde voor de aanhangwagen alleen betaald

"te worden. Doch die belasting bedroeg toch nog 364 Fr.

Maar laten we hun schrijven volgen naar de door hen
gemaakte dagindeling.
Donderdag 1 November. Van Zandvoort 's morgens

om half acht vertrokken met het einddoel voor die dag:
Schiedam. Onderweg zware,buien en guur weer.

Bij Vogelenzang controle van belastingplaatjes. Ver-
der veel oponthoud door geopende bruggen, regenbuien,
waartegen een schuilplaats gezocht moest worden en
voor de autobotsing onder Noordwijk, waarbij de ver-
keersweg afgesloten was.
Om vier uur in Schiedam. Onder ongunstige omstan-

digheden dus 80 k.m. afgelegd en dat met een aanhang-
wagen, die een belasting had van 250 k.g.

De karretjes werden in een garage gestald, om te

-wennen aan de kou.
In Schiedam overnacht en geslapen als marmotten.
Vrijdag 2 November. Rustdag gehouden in Schiedam,

omdat op de douanekaarten gewacht moest worden.
Weer fietsencontrole.
Een nieuwe crank op de fiets gezet en aan de Rot-

terdamsedijk het nachtkamp opgeslagen.
Een 'beetje fris was het wel.
Zaterdag 3 November. Mooi zonnig weer. Om acht

Herstelde Reputatie*
Milaan is gewroken! Stevig en onverwacht. Eer-

lijk gezegd, .hadden ook wij de Oraajejongens niet de
minste kans gegeven tegen het elftal der Zwitsers, dat
thuisspelende, de geruststelling had, in Bern nog nim-
mer van Holland verloren te hebben.
En hoewel de Zwitserse Pers bij de voorbeschouwin-

gen niet in ronde woorden een Nederlandse nederlaag
voorspelde, tussen de regels door kan men lezen, dat
met groot zelfvertrouwen de kamp tegemoet werd ge-
zien.

Natuurlijk, om iniet te deprimeren, hielden onze bla-
den een mogelijkheid van overwinnen open, maar toch
.... ieder was er van overtuigd, dat het succes gering
zou zijn.

Vooral na het slot, der wereldkampioenschappen. Na
een aantal kranige wedstrijden tegen België en Ierland
waren de verwachtingen wel zeer hoog gespannen. Zo
hoog zeifs dat de „schlagers" „wij gaan naar Rome" als
een lied der a.s. wereldkampioenschappen in de oren
klonk.
Wel verzwakten de klanken na de koude douche,

welke de Fransen ons in het Amsterdamse stadion be-
reidden, echter de uittocht naar Milaan van duizende
landgenoten betekende niettemin een onverzwakt ver-
trouwen in onze ploeg. Een tikje overmoedigheid school
in de verwachtingen, gepaard gaande met een fêteren
van onze jongens, dat ons minder sympathiek, en ge-
zond-sportief voorkwam.
Toen kwam de tragise Zondagmiddag. Heel Neder-

land luisterde aan de luidsprekers naar de stem van
Han Hollander, die ons de heroïse, doch vergeefse
strijd van Oranje schilderde.
Na de actie kwam de reactie. In Rotterdam werden

de daar aankomende spelers onheus behandeld. De pes-
simisten kwamen bij bosjes los. Van die zie-je-nou-wel-
zeggers. Zij hadden 't zien aankomen, en wisten voor-
uit dat de Zwitsers zouden winnen. Die waren „om-
mers" veel sterker en professional. Het Hollandse voet-
bal was „niks", we hadden beter thuis kunnen blijven,

en enfin, vult U zelf maar aan, U hebt ze ook
gesproken!

't Scheen inderdaad, dat ze gelijk hadden, want op
de Olympische dag in Amsterdam, kwamen onze ver-
tegenwoordigers tot slot van het veelbewogen interna-
tionale seizoen 1933-'34 nog eens in 't veld tegen

uur op de fiets. Dwars door Rotterdam, wat geen ge-

makkelijke tocht was. Maar we hebben er ons aardig
doorheen geslingerd.

Bij Zevenbergen een bonnetje opgelopen, omdat bij

het controleren het fietsenplaatje in de jaszak zat.

Welwillend was men anders, want als we terug-
komen, kunnen we wel afrekenen. Slot ƒ 0.50 boete.

Bij Willemstad gedineerd, hutspotkliek met worst.
In Princenhage kamp opgeslagen bij een boerderij.

Om negen uur maften we weer.
Zondag 4 November. De rit volbracht tot Wuest-

Wezel, waar we om halfeen aankwamen. Maar we
mochten de grens niet over, omdat het grenskantoor ge-

sloten was voor invoer.
We moesten wachten tot Maandagmorgen half acht.

We hebben de gedwongen rust benut om pannekoeken
te bakken. En óf. We bakken dikkerds van wel een
centimeter dik.

Maar wat het voornaamste was: Ze smaakten ons
heerlijk.

Wuest-Wezel is een heel erg klein gehuchtje. Zes
huizen, waarvan er vier café zijn.

Hier slurpten we onze eerste Belgische soep.
Toen we onze slaapplaats opzochten, begon het te

regenen. Maar de Zuidelijke hartelijkheid en gemoede-
lijkheid uitte zich in een welgemeend: Slaop zacht, wel
zulle.

Maandag 5 November, 's Morgens om half zeven op,
gewassen en gegeten en toen was de eerste stap naar
de Douane.
Weer hartelijke hulp en vriendelijke medewerking.

We konden best met die mensen opschieten. Toch duur-
de het twee en een half uur, eer onze papieren in orde
waren gemaakt, de aanhangwagen was gewogen en an-
dere formaliteiten waren vervuld.

't Gewicht klopte, zonder koffers een gewicht van
250 k.g.. Daarna op weg naar Antwerpen. Niets als

keien, gerust kinderhoofdjes en hobbelen, hobbelen
maar. Dwars door Antwerpen. Wat verbaasde ons daar
het enorme verkeer, 't Heeft menig zweetdruppeltje ge-
kost, voor we ons veilig voelden in stillere omgeving.
. Toch_is Antwerpen, heel mooi. Vele- grote gebouwen
mooie pleinen en standbeelden. Zo zijn we ook geko-
men langs het standbeeld van Koning Albert.
Verder de reis voortgezet naar Mechelen. Niet an-

ders dan forten en foTten.
Maar ook Mechelen door en doorgereden tot Sempst.
Midden in het dorp pech, de stang van de bak was

gebroken.
Morgenochtend vroeg dus eerst repareren. We zullen

wel een smid opzoeken en dan zal het gebrek wel gauw
verholoen zijn.

We hebben bij dat ongeluk toch nog weer een gelukje
gehad. We hebben een mooi plaatsje gekregen voor ons
kamp achter een café.

Hier in Sempst hebben we ook voor het eerst brood
gekocht. Zo'n groot rond brood van 1 k.g. voor 1.40 Fr.

dat is zoowat elf cent. Melk is hier ook een koopje, een
liter voor 1,20 Fr.
Tot nog toe hebben we ons op de reis best kunnen

„Roma" een Italiaanse ploeg. De vertoning had mis-
schien beter achterwege kunnen blijven. Een voetbal-
moe, gedeprimeerd officieus Nederlands elftal kreeg
een zware 5— 1 nederlaag te slikken. Weg was de glorie,

weg de reputatie, weg de verheerlijking, weg het ver-
trouwen, weg de hoera-stemming, verbleekt het aureool
der onoverwinnelijkheid, overmoedig om de slapen van
de mannen van Puck van Heel geweven.
En wij — die aan de buitenkant van de voetbal-

wereld leven (al denken wij dat we in ons weten hele
„Pieten" zijn) wij dommelden in. Er waren andere sport
gebeurtenissen, welke onze aandacht vroegen. Zwem-
men in Leipzig, ha, die Hollandse meiskes gaven haar
sportbroeders nog eens een lesje, ruitersport in Dort-
mund, onze officieren hielden voor de zoveelste maal
de naam van het kleine Nederland hoog.
Dan de Melbourne-race. Elke Nederlander, van klein

tot groot heeft mee „geuiverd". Een nieuw succes van
het landje, waarvan de bevolking „futloos" genoemd
wordt door eigen landgenoten, werd geboekt.
De voetballers niet, dan maar onze zwemsters, rui-

ters, vliegeniers, die voor onze naam in den vreemde
zorg dragen.
Met het voetballen is het afgelopen.
Met de voetballers was het niet afgelopen. Voor hun

was weer een nieuw internationaal programma vastge-
steld.

En de Technische Commissie onder aanvoering van
Karel Lotsy had de kop niet laten hangen.
Energiek streefde zij naar herovering van het verlo-

ren terrein. De spelers, geselecteerd, onder de trouwe
Bob Glendenning, hervatten hun training en oefenin-
gen Terwijl Bob ze practisch fit maakte, zorgde Karel
door zijn toespraken voor de geestelijke voorbereiding.
Minder willige spelers weïden aan de diik gezet, zon-
der pardon, zonder onderscheid des persoons. Dan lie-

ver met spelers van mindere capaciteit, die echter de
goede mentaliteit bezitten, en er van doordrongen zijn,

voor de eer van hun land te strijden in de eerste plaats

voor persoonlijke eer in de laatste plaats.

Uit deze groep werd het vertegenwoordigend elftal

samengesteld. Het reisde af naar Rern, met sceptische
blikken nagestaard door de achterblijvers. Geen extra-

treinen, geen auto-caTS. geen reisgezelschappen verge-
zelden de spelers ditmaal.
Zonder het volkslied betraden zij het voetbalveld.

Slechts een handjevol Hollanders was op de primitieve

redden. Overal waar we kwamen, was het nog steeds
Vlaams. Maar we naderen nu dicht de taalgrens.

De brief eindigde met de hartelijke groeten van de
bemanning van de Uiver aan vrienden en bekenden en
was ondertekend: J. Koper en Arie van Duijn.

DE WEG LANGS HET KOLKJE.
De weg langs het Kolkje is reeds zo ver gereed, dat

een oordeel gevormd kan worden.
Er is veel te doen geweest over deze weg.
Toen het plan bekend werd, kwam alles in 't geweer

om te waken tegen het bederven van het natuurschoon.
Laten we dadelijk zeggen, dat naar onze mening de

landelijke omgeving van het Kolkje verre te verkiezen
is boven het Kolkje, dat deel uitmaakt van de natuur-
lijke omgeving van een grote verkeersweg.
Dat hoopt men, tenminste, dat deze nieuwe weg zal

worden.
Daaraan twijfelen wc ook geen ogenblik, want voor

gast in inwoner zal nu een rondje Zeeweg met een te-

rugtocht over Bentveld bijzondere aantrekkingskracht
gaan krijgen, als het viaduct over de spoorbaan bij het
station ook voltooid is.

Maar om volledig te zijn, moeten we dadelijk op het
door ons geopperde bezwaar laten volgen, dat Publieke
Werken van Bloemendaal bij het aanleggen een schitte-

rend staaltje van hun zorgzame arbeid hebben gegeven.
Althans te oordelen, naar het gedeelte, van het werk,

dat nu reeds voltooid is.

Ongetwijfeld zal dit mooie plekje nu de bewondering
bij duizenden opwekken, waar vroeger allen door hon-
derden — we weten wel, dat het juist de echter natuur-
liefhebbers waren — werd opgezocht.

INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING
Door het instituut wordt Dinsdag a.s. in Ons Huis

een bijeenkomst belegd, waar in Jacq. Engels zal spre-
ken over „de achtergrond van het Plan de Man".
Wij menen dat het goed is even in het bijzonder op

deze belangrijke vergadering de aandacht te vestigen.
Hendrik de Man, de Vlaamse Socialist heeft in de

jaren na de oorlog op tal van bijeenkomsten en in ver-
scheidene boeken zijn ideeën uitgesproken en het vorig
jaar hebben deze hem ertoe gebracht het zogenaamde
Plan de Man op te stellen, waarvan de bedoeling was
speciaal voor België een weg aan te geven waarlangs de
crisis bestreden zou moeten worden.

In andere vorm zal ook hier te lande een dergelijk
Plan van de Arbeid tot stand komen, maar tot een goed
begrip van een en ander is het gewenst te beginnen aan
het begin en dus kennis te nemen van of althans voor-
gelicht te worden over de oorspronkelijke gedachten-
gang van De Man.
Daarom is het voor ieder, ook voor hen die geen ar-

beider zijn of geen socialist zeer interessant deze avond
te gaan bijwonen. Alle kringen worden in de gedachten-
gang van De Man opgenomen en de uitvoering van een
Plan De Man is voor alle rangen en standen van belang.
Een advertentie vindt U in dit blad.

tribune aanwezig tussen een 25.000 Zwitsers.
't Leek mis te gaan in den beginne. Een lawine van

stormlopen brak los op onze verdediging, die daarop
niet bedacht zich aanvankelijk daar thuis voelde als een
kat in een vreemd pakhuis. Ternauwernood begonnen
annonceerde Hollander een Zwitsers doelpunt. Hoeveel
zouden er nog volgen?

Zelfs een onmiddellijk daarop gevolgd tegenpunt ver-
mocht nog niet een hoopvoller stemming te wekken.
Deze kwam eerst, toen Hollander ons liet zien, dat

onze spelers langzaam maar zeker terrein wonnen. Bak-
huiys drukte dit herstel in een tweede doelpunt uit.

Gelukkig, het werd geen debacle, ten minste niet voor
ons. Omgekeerd was eerder mogelijk, want de debutant
van Gelder liet de fenomenale keeper Séchehaye voor
de derde maal missen.
De vreugde steeg ten top, toen even voor de rust de

radio-verslaggever ons midden in een onschuldige be-
schouwing verraste, door met een vervaarlijk gebrul
no. 4 aan te kondigen, weer van de voet van „1'homme
canon" Bakhuys.
Zo kwam de pauze met een 4— 1 stand in ons voor-

deel.
Tijdens de rust hadden onze jongens het consigne

gekregen: houden wat je hebt, en op verdedigen spelen.
Daardoor was de tweede helft een stuk minder interes-
sant Wel kwam nog even spanning, als de scheids-
rechter een penalty tegen ons geeft (volgens de een
juist, volgens de ander onjuist) en Leo Halle zich voor
de tweede maal gepasseerd ziet.

Maar dan is het varkentje ook gewassen. Hollander
stelt ons gerust: er is voor de opdringende Zwitsers
geen doorkomen aan. Een muur van vastberaden Hol-
landers verspert hun de weg naar het doel en slaat het
laatste restje energie der Zwitsers stuk.
Wij hebben gewonnen! Revanche genomen op Mi-

laan, en het sinistre nederlagen-record op Zwitserse
bodem gebroken!

Bravo, Nederlands elftal. Met één slag is de ge-
knauwde reputatie hersteld. Wij tellen weer mee, er»

hebben getoond nog altijd een partij te zijn, waarmede
rekening gehouden moet worden.
Van grote morele waarde is deze zege voor de ko-

mende wedstrijd tegen de Duitsers, die ons straks ko-
men bezoeken.

Play up, Holland!
(Nadruk verboden).



Koopt Uw Cadeaux op de Eerste Zandvoortsche Middenstandstentoonstelling

25 November tot 1 December in „Monopole"
HIMP-HAMP-HOU VAST.

Het kinderkoor Jong Zandvoort, directeur de heer
,1. Post uit I laarlem, zal Zaterdagavond in Monopole
weer een suceesavond aan de reeks reeds geboekte suc-

cesavonden kunnen toevoegen.
Want reeds nu weten we vooraf, dat Himp Hamp

Houvast een mooie avond zal worden.
Zonder te vertrouwen op de verrassing, die de heer

Post steeds met Jont» Zandvoort heeft gebracht, reke-

nen we vast op een mooie avond, omdat Himp Hamp
Houvast reeds in Haarlem onder dezelfde leiding een
succes heeft mogen boeken voor cen volle schouwburg-
zaal.

Wat wc over die avond hebben gehoord, geeft ons
het volle recht te verwachten, dat de Zandvoortse bij

de Haarlemse niet achter behoeft te staan.
Spel, zang en toneel waren zo goed verzorgd, dat de

heer Post voor deze uitvoering een extra woord van lof

werd gebracht door de mensen van het vak.
Deze woorden van waardering, gevoegd bij het ap-

plaus van het publiek bewijzen voldoende, dat ook Jong
Zandvoort hedenavond in Monopole wat extra's en wat
bijzonders zal brengen.

Verder kunnen we nog meedelen, dat de muzikale
begeleiding verzorgd zal worden door het Haarlemse
trio.

Aan het slot van de avond is er een bal, tot drie uur
onder leiding van de heer Stol en waarbij Funny's Band
de taak heeft, de feeststemming er tot het einde toe

in te houden.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Bcrtha Paulina Maria dochter van B. M.

Schneiders en M. S. Schelvis; Necltje dochter van G.
V. Driehuizen en J. Koper.
GEHUWD: S. Sebregts en G. Schaap; J. Paap en K.

Kcrkman:
ONDERTROUWD: W. van der Mije en G. M. No-

wacki; R. Recmeijer en E. M. Kcrkman; W. J. C. Ver-
stcegc en G. H. Seders;
OVERLEDEN: W. R. J. L. Schmidt, oud 74 jaren;

C. N. A. Over de Linden, oud 77 jaren.

Gebr, Koper draaien GOUD
HET EVENEMENT VAN ZANDVOORT

POPULAIRE FILMAVOND.
Deze week heeft de Hollandia Bioscoop haar popu-

laire filmavond niet op Woensdagavond gesteld maar
op Donderdagavond 15 November.
Voor die avond staat een bijzondere film op het

programma: Wien, wo der Wein und der Walzer blüht.

Met deze film heeft in de bioscoop de moderne film-

comedie haar intrede gedaan en de wereldstad tot over
de gehele aarde gebracht.

Geestig zijn de wendingen, fantastisch de samenstel-
lende delen, melodieus en meeslepend de populaire mu-
ziek van de vermaarde Robert Stolz.

Bovendien is van dit lint het bijzondere kenmerk de
vlotte en puntige dialoog.
Wie graag uitbundig reageren wil op een gezellige

film met bovendien mooie revue scènes verzuime niet

Wie, wo der Wein und der Walzer blüht te gaan zien.

Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m.. n.m.

Zaterdag 10 Nov 4.40 4.58 12.16 12.36

Zondag 1 1 Nov 5.20 5.42 12.55 1.16

Maandag 12 Nov 6.10 6.36 1.38 2.06

Dinsdag 13 Nov 7.04 7.34 2.33 3.01

Woensdag 14 Nov 8.10 8.48 3.33 4.08

Donderdag 15 Nov 9.32 10.10 4.44 5.28

Vrijdag 16 Nov 10.58 11.26 6.06 6.55

Zaterdag 17 Nov 11.58—.— 7.21 7.55

Zondag 18 Nov 12.21 12.45 8.16 8.40

Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

P- FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR WIAAT

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

KL G, VAN RIESSEN
Jan Snijerplein 11 — Telefoon 554

REUZEL per pond 27 cent
Dik Hollands

OSSEVET per pond 35 cent
bij vlees

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 15 - TELEFOON 465

TE HUUR:
ONGEMEU8. £N GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk

aebied. Inlichtingen kosteloos.

nf Niets beter
|||>< dan een

Goed horloge

!

Wil U een NIEUW, of

heeft U reparaties

Eén adres

H. MARTIN
Pakveldstraat 8 — 10

ZANDVOORTSCHE RIJWIEL-~ SPORTHANDEL —



GOUD - GOUD - GOUD - GOUD - GOUD
Een machtig fantastische film, een wonder op cinematografisch gebied. Indien gij nimmer naar de bioscoop gaat. indien gij

slechts eenmaal in het jaar naarde bioscoop gaat GA DAN NAAR DE FILM GOUD. Want dan heeft U de mooiste film v. 1934 gezien

M Zandvoort Instituut voor Arbeidersontwikkeling

Bijeenkomst
DINSDAG 13 NOVEMBER 8.15 uur n.m. in

„Ons Huis".

Spreker: JACQ. ENGELS.
Onderwerp: DE ACHTERGROND VAN HET

PLAN DE MAN.
Toegang 10 cent. Werklozen vrij

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK..
-Zondag 11 Nov. v.m. 10 uur Ds. G. Henncman,

te Oegstgeest.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 11 Nov. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

IZondag 11 Nov. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
nam. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 4.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 11 Nov. v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt uit Zutfen.
JEUGDDIENST.

Zondag 11 Nov. v.m. 10.30 uur: de heer Joh. E. Post
uit Overveen.

Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes in

.de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw-
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 8 uur congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Zaterdag 7 uur lof. 5—9 uur gelegenheid om te biechten
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzaerstraat.

Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur.

Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30

Vrijdag 16 Nov. Aanvang Sabbat 4.00 uur.

Zaterdag 17 Nov. Einde 'Sabbat 4.56 uur.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor liet inzetten van Ruiten enz.

Glas-A ss ur antie
TELEFOON 181

MONOPOLE - ZANDVOORT
GROOTE ZAAL

Gebr* Koper draaien GOUD
HET EVENEMENT VAN ZANDVOORT

XEGALISATIE CERTIFICATEN v. OORSPRONG
TURKIJE.

Zij, die moeilijkheden ondervinden bij het legalise-

Ten van certificaten van oorsprong voor Turkije door
de Consul-Generaal van Turkije te Amsterdam, wor-
den verzocht zich te wenden tot de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken, Nas-
sauplein 6, Haarlem.

Zondaga vond

DANSEN
Leider de Heer J. STOL Jr.

Wedstrijd Dansen
The Monopole Gold Stars

ENTREE f 0.25

Onderhoud wan Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren van alle

Timmer- en Metselwerk.

P. SCHAAP - Prinsentalstiaat 11 -Tel. 439

Administratie-Bureau „Linda"
HUGO DE GROOTSTRAAT 15

Behandelt Uw correspondentie, ook bij U aan
huis, — Typt Uw verzoekschriften, brieven, for-

mulieren, — Maakt Cyclostyle-werk voor circu-

laires, verslagen enz. — Administratie, incasso,

contröle-werkzaamheden.

Strikte geheimhouding.

— Vraagt tarieven zonder verplichting. —

Het MeuheBhuis
STATIONSSTRAAT 14

Koopt Uw St. Nicolaasgeschenken bij het
Vertrouwde adres

Ruime sortering Cadeaux. Speccaal in het om-
lijsten van portretten. Rep. aan alle meubelen
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Hollartciia Bioscoo
Telef. 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Woensdag 14 Nov. - S uut*

Populaire Voorstelling
Hetwelk wij deze week waarlijk een

Feest"Programma "11^1
want dan vertonen wij de heerlijkekonden noemen,

operette film

Wien - Wo der Wein
und der Walzer blüht

Wie zich graag uitbundig
zien.

wil amuseren, ga deze film

Flonkerend spa!, amusante handelingen, schitterend van aankleeding

Werd twee achtereenvolgende weken met enorm succes
in het Rembrandt-Theater te Amsterdam vertoond.

Deze film is nog niet in Zandvoort vertoond
Verder een geheel nieuw Bijprogramma.
— TOEGANG BOVEN DE VEERTIEN JAAR. —

Populaire Entreeprijzen 25 en 45 et pi* bel*

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

Aan de Redactie van de Zandvoortse Courant
Hooggeachte Redactie. Moge het mij vergund zijn

over een strookje in uw blad te beschikken, ten einde
mijne .gedachten te zeggen, in casu tic beoordeling van
mijn artikeltje in uw blad van Zaterdag Li October,
gedaan door het Comité van Actie en Propaganda te-
gen Communisme en Fascisme in uw blad van 27 üct.
jongstleden.

Ik begin te zeggen, dat ik geen Duits Nationaal ben,
maar Hollands Nationaal en dat ik studie maak van
de fascistische leer, zowel van die in Duitsland als van
die in Italië, op de/elldc wijze, zoals de socialisten de
leer van Marx bestudeerd hebben.
Wat Duitsland on Italië' in hun landen doen, ligt niet

aan mij dat te beoordelen. Wel kan ik de lieren van
het comité zeggen, dat men nergens rustiger en aange-
namer verblijft als in Duitsland en Italië en wanneer de
heren oprecht zijn, zullen zij dat bekennen.
Concentratiekampen heeft men hier ook o.a. één van

de Middenstand, streng bewaakt door Min. tiscus en
wipt er een uit, dan is hij failliet en loopt o\er naar het
kamp der werklozen. 1 Iet 2e kamp is dat der werklozen
zwaar algezet door de kapitalisten en het 3e is dat van
de N.S.B, nacht en dag door de Regering bewaakt, niet-
tegenstaande de driekleur en het Oranjevaan in top, de
lading dekt.

Pater Ilenricus toonde als christen zonder bijoogmer-
ken, miskenning en verwijt waarheidsliefde en cordaat-
hcid en durft openlijk voor zijn opinie uit te komen;
hij weet iedere goede daad te prijzen en de slechte te
laken, toont zijn nationaliteitsgcvoel, vaderlandsliefde,
patriotisme en tucht en klemt zich vast aan het be-
roemde werk van de Cavdinaal Manning in zijn „Le
Democratc, ou 1'homme du peuple". Hij, die door de
theologie het instinct ten troon wil verheffen, waaruit
wij zien, slechts wordende en telkens zich wijzigende
neigingen, die op vrije ontwikkeling geen staat kunnen
maken, maar door rede en verstand behoren te worden
bewaakt, geleid en niet zelden bestreden.
En zo zie ik ook de voor mij hoogstaande Ir. Mussert

zich geheel gevende.
Dat hij omgeven is door een broeinest van ruzie-

makers en avonturiers, wist ik niet. Wel heb ik dit van
'n andere partij eens gelezen. U moogt niet vergeten dat
Ir. Mussert pas begint en alle begin is moeilijk. Als de
fundamenten nu maar hecht zijn, dan komt het gebouw
er wel. Gij weet zeker, dat 50.000 Bolschewisten de
Russische revolutie hebben gemaakt; dat 200.000 fascis-

ten Mussolini aan de macht hebben gebracht en moet
gij dan geen respect hebben voor Hitler, die van Duits-
land een eenheidsstaat maakte in een paar jaar. Dat er
nog fouten gemaakt worden natuurlijk, wie maakt die
niet. Ik zie zelf komen, dat er in Palestina een stand-
beeld van Hitler zal verrijzen, omdat hij de joden in de
gehele wereld bijeengebracht heeft.

En nu tot slot — waar ik in dit plaatselijk blad schrijf

is dat, om den bloei van Zandvoort, waar ik reeds 35
jaar kom en liefheb, te bevorderen zonder bijbedoelin-
gen en dat zult U toch ook willen doen en klinkt uw
antwoord bevestigend, dan moeten wij de Duitsers in
de badplaats halen, omdat wij daarop aangewezen zijn

en denkt er om, dat boycotmaatregelen wel eens kun-
nen lijden tot represaillemaatregelen. Het krachtsbe-
wustzijn moet wederkeren en het zelfvertrouwen in ons
komen.

KAPITEIN MEYER.

19 Nowm isegint de
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JONGEREN VREDES ACTIE.
Voor het laatst en met klem herinneren wij aan de

anti-militairtische getuigenisbijcenkomst, die de J.V.A.
a.s. Zondagmiddag om 2.15 uur belegt in de Gem. Con-
certzaal, L. Begijnestraat, te Haarlem.

Niet in de eerste plaats wekken we de overtuigde
anti-militairisten op mee te gaan, maar veeleer hen, die

zich ten opzichte van het ontwapeningsvraagstuk nog
geen mening hebben eigen gemaakt, en deze quaestie
nog niet met de ernst doordacht hebben, die zij nu,
meer dan ooit, vereist.

Ook onze tegenstanders nodigen wij uit. Laten zij

komen en hun argumenten aan de onze toetsen.
Sprekers — van groot formaat, dat behoeft geen na-

der betoog — zijn: Mevr. Henr. Roland Holst, Mevr. B.

Bulsing-van Besouw, Dr. Garmt Stuiveling, Ds. N. Padt
Dr. II. Brugman en Drs .1. Ruttink.
Kaarten a 20 cent en 10 cent (de laatsten voor werk-

lozen) zijn alsnog verkrijgbaar aan de volgende adres-

sen: Duinweg 29, Gr. Krocht 35, Hclmcrstraat 15 (Plan

Noord) en Brederodestraat 138.

complete woninginrichting

behangerij

stoffeerderij

vraagt prijsopgaaf

) jacobson jr*

parallelweg 35
telefoon 270
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ZANDVOORTSE CRICKET- EN HOCKEY CLUB.

Heren: Strawberries III—Z.C.H.C., 1—7
Dames: Strawberreis II—Z.C.H.C, 1—5

Afgelopen Zondag was de Z.C.H.C. op bezoek bij de
Strawberries te Westervckl-Driehuizen, waar de eerste
ofticiele wedstrijden van dit seizoen werden gespeeld.
Deze wedstrijden zijn een groot succes geworden.
Stonden sommigen nog wat sceptisch tegenover de

levensvatbaarheid van een hockey-club op Zandvoort
na wat we j.1. Zondag gezien hebben zijn we er zeker
van dat de Zandvoortsc hockey club haar weg wel
vindt.

Niet alleen dat de overwinningen met grote cijfers
behaald werden, maar de manier waarop ze behaald
zijn, geeft groot vertrouwen voor de toekomst.
Om 10 uur stelden de heren zich op in de volgende

opstelling: Doel T. Paap; Achter H. Hahn, C. Bolwidt;
Midden T. Donker, H. Perlstein, J. Schorer, Voor H.
Strötgens, A. Bolwidt, H. Nagel en P. Meet.
Ondanks de handicap, dat met verschillende inval-

lers en slechts met 10 man gespeeld werd nam de Z.C.
H.C. direct het spel in handen.
De voorhoede wist nog niet voldoende van haar kan-

sen gebruik te maken en liep herhaaldelijk in de off-
side val, zodat goals voorlopig uitbleven.
Toch wist A. Bolwidt met een rustig schot de score

te openen, terwijl J. Schorer even later uit een straf-
bully nummer 2 maakte.
Tot rust vlot het niet zo erg meer en de Strawber-

ries weten zelfs nog een tcgengoal te scoren.
Na half-time verhoogt Z.C.H.C. aanzienlijk het tem-

po; de spelers zijn nu goed op elkaar ingesteld en de
score wordt in sneller tempo opgevoerd tot 7—1. De
verdere goals werden gemaakt door Strötgens, Perl-
stein, Bolwidt en Meet. Het laatste kwartier werden de
Strawberries totaal overspeeld.
Het dames-elftal in de opstelling: doel Betty Salm;

achter Nel Werkhoven en Blonnie ter Wolbeek; mid-
den Ina Strötgens, Hctty Penaat, Tiny Penaat; voor
Didy Snuyff, Annic van der Mije, Corry Beeckman,
Emmy Keur en Mary Weenink, trachtte direct het
voorbeeld van de heren te volgen.
Het is daarin niet alleen geslaagd, maar heeft zelfs

nog grotere prestatie geleverd.
Strawberries 2 staat bekend als een goed dames-elf-

tal, maar wat onze meisjes daar tegenover lieten zien
was nu en dan een openbaring.

Speciaal het enorme tempo waarin steeds gespeeld
werd, verdient alle lof en dit elftal zal als het goed in-
gespeeld is, nog menige goede prestatie kunnen leveren.
De goals werden gemaakt door Corry Beekman (3),

Hetty Penaat en Diddy Enuyff.
A.s. Zaterdagmiddag speelt het heren-elftal tegen een

Bloemendaal-comb. op het Bloemendaal-terrein.
Zondag 18 Nov. spelen het heren en dames elftal een

revanche-wedstrijd tegen de Strawberries.
Zaterdagavond 17 Nov. worden alle leden en speciaal
de spelers van de elftallen in de zaal van de heer Stol
verwacht wraar de heer Bolwidt een causerie over hoc-
key zal houden en de gespeelde wedstrijden besproken
zullen worden. Na afloop wordt gedanst tot 11 uur.

L'ESPERANCE
Door Fransman gelegenheid aangeboden
om zich in de Franse Conversatietaai te
ontwikkelen. Referentie's aanwezig.
PRIVÉ LESSEN f 0.40 per uur
CL U BLESSEN f 0.25 per uur

Groote Krocht B

TONEEL.
Wijziging van een vorig bericht.

In een vorig nummer werd de oprichting van Toneel-
vereniging voor R.K. dames en heren medegedeeld. In
dit bericht stond vermeld, dat deze vereniging geen
geestelijk adviseur kan hebben. Deze mededeling berust
echter op een misverstand aangezien het gemengd To-
neel voor Katholieken in 't algemeen (dus niet plaatse-

lijk) de goedkeuring van Zijne Excellentie de Bisschop
heeft verkregen.

WAAR GAAN WE HEEN?
Het Franse blad: Le Pctit Journal meldt in haar ko-

lommen, dat door heimelijke uitgaven een derde deel

van de Duitse begroting voor de nationale verdediging
is verwerkt.

Duitsland beschikt volgens dat blad over 2400 grote
vliegtuigen. De machines van de Lufthansa kunnen in

minder dan een uur voor oorlogsinstrumenten geschikt
gemaakt worden.
Zeshonderd zware machines zijn bovendien nog in

bestelling en deze machines zouden de rol van bombar-
dementsvliegtuigen kunnen vervullen.

DAT IS ENORM
Onze bekende lsfe kwaliteit gekookte Rookworst
nu slechts 8 cent per ons; 38 cent per pond.
Onze heerlijke Ham, per ons 15 et

Rauwe Worst, per pond vanaf .... 39 et

5 Voor Fijnproevers,
™ Volvetie Goudse Kaas, per pond ... 35 et

GROTE OMZET WAARBORGT KWALITEIT
Fino bouillon Pastei, per blikje 15 et

Rauwe Worst, per pond vanaf 39 et

I. J. Knotter - Haltestraat 36

Voor één cent*
De lappenveldslagen, zoals door dames geleverd wor-

den bij uitverkoop, zijn bekend.
Is men zelt niet zo gelukkig om het daadwerkelijk

te ondergaan door totale afwijking van de huiselijke
huisregels, dan heeft men het toch wel van horen of
van zien. Zelfs de fotopers kan soms de damesactiviteit
bij zo'n lappenverrassing tegen spotprijs ongevoelig
juist op de gevoelige plaat vastleggen.
Dat er met die uitverkoop koopjes vaak velen be-

kocht worden zullen we wel niet behoeven te betogen.
Dadelijk zal men van bevoegde zijde ons toevoegen:
Maar je kunt toch maar wat een spotkoopjes op de
kop tikken bij zoo'n uitverkoop!
Toegegeven. We weten ook dat zeldzame gelukjes

een reclame maken voor de uitverkoop.
Maar laten we dan in onze zwakheid mogen aanvoe-

ren, dat er wettelijke maatregelen getroffen moesten
worden om paal en perk te stellen aan de „uitverkoop"
zodat dit middel als reclame- uitverkocht is.

Neen, we willen niet toegeven aan de boze gedach-
ten, die ons van de overzijde van onze redactietafel
worden toegefluisterd.
Wij geloven in de koopjes van de uitverkoop en 't is

heus geen opsnijden tegenover vriendinnen, wat neer-
komt op een bedriegen van eigen zak.
Ook is het uitverkoop koopje geen koopje, dat aan

de vertrouwende mannelijke helft van de echt geleverd
wordt door de vrouwelijke.
Tot zulke grote en grove onwaarheden zullen we ons

niet laten verleiden.
En wie het anders zegt, kent de vrouw niet.

Maar ja, is de vrouw bij een uitverkoopsmanifestatie
wel een vrouw?
We hebben — op een foto — wel eens een tabak-

veiling gezien.
We hebben — op een foto — wel eens een filmster

zien arriveren aan het station van een grote stad of een
bokskampioen zien aankomen.

Gebr» Koper draaien GOUD
HET EVENEMENT VAN ZANDVOORT

We hebben ook wel eens — gelukkig op foto — ge-
zien, hoe bij een uitverkoop als met vaandels en met
vlaggen om de lappen gestreden werd door hen, die
voor de uitverkoop en daarna weer vrouw waren.
Zo onwillekeurig zijn we wat verder afgedwaald van

het onderwerp, dat ons hedenavond zo aantrok.
Het is te begrijpen, dat de zakenman zijn reclame zo

regelt, dat het de aandacht van het publiek trekt.

Want voor ons — laten we angstvallig voor het vrou-
welijke deel van onze belangstellenden vooruit vast
verklaren, dat we niet deskundig zijn — want voor ons
lijkt het, dat een goed zakenman uit zo'n uitverkoop
nog wel een zoet winstj e haalt, als hij de stormloop nog
vergezeld kan doen gaan van een springvloed.

In een der stille van de Zeeuwse dorpjes werd veel
gedaan aan de teelt van zwarte bessen.

't Was geen fruitstreek, dus geen hoofdmiddel van
bestaan. Maar in elke tuin en in elke hof, op elk erf kon
men die struiksoort vinden in een groter of in een klei-

ner aantal.

Erg geliefd was de vrucht in natuurstaat niet daaren-
tegen was een „alebesje" en bijna overal gul aangebo-
den groet van gastvrijheid.
De duurte van het steriliseermiddel heeft hierin een

verandering ten goede gebracht, de moderne jeugdop-
voeding wijzigt die gewoonte gelukkig geheel.

Zelfs de jeugd toonde weinig belangstelling voor de
zwartzoete vrucht en zo stonden de struiken veilig tot

rijpingstijd.

De pluk was dan gewoonlijk overgelaten aan moeder
en dochter. De verkoop geschiedde voor Engeland,

De Vraagbaak voor Zandvoort, Bent-
veld en Aerdenhout.
Verschijnt eind van dit jaar, voorzien van
de nieuwe tarieven enz. om U te gerieven.

WIE vertelt U in één oogopslag wat U
wilt weten?

WAT moet U doen om Uw doel te be-

reiken?

WAAR moet U zich vervoegen om inlich-

tingen?

WANNEER kunt U terecht om Uw belangen te

behartigen?

WAAROM zoudt U zich van het kastje naar
de muur laten sturen?

WAARMEE kunt U veel moeite en last voor-
komen?

HOE moet U 't één en ander behandelen?

Dat alles en nog veel meer leert U „De Vraag-
baak", het is het handigste boekje ooit versche-

nen, vol van inlichtingen, raadgevingen, recep-

ten, wetenswaardigheden en toch in ieders be-
reik.

Vóór de verschijning zullen wij U er nog meer
van vertellen.

Voor reclame in dit boekje wende men zich om
inlichtingen: Admin. Bureau: „LINDA"

Hugo de Grootstraat 15

Zandvoort.

waar het Hollandse product tot Engelse jam werd ver-
werkt.
Een vaste gewoonte was het, dat moeder de op-

brengst van de zwarte bessen voor zich behield.
Behalve dan wat de middagtafel nodig had was dat

zowat het enige finantiéle, dat de tuin' haar voordeel
bracht.
Een vaste gewoonte was het, dat juist dan de dorpsr-

winkelier ,die de hofleverantie had, een uitverkoop or-
ganiseerde. Boze tongen beweerden zelfs, dat hij over-
leg pleegde met de bessenkoopman, om de aflevering,
zo het enigszins mogelijk was, op Zaterdagmiddag te
stellen.

Hoofdschuddend zullen allen zeggen, die enige erva-
ring hebben over de betekenis van de Zaterdagmiddag.
in het leven van de vrouw: Dat kan niet.

Maar we hebben gezien, dat het wel zo was.
Nu was het toevallig, dat de bessencommissionair

woonde tegenover de uitverkopende lapjeswinkel.
Met enige uren tussenverschil kon men er verzekerd

van zijn, dat bij deze bcssenlapjesuitverkoop alleen dit
bereikt was geworden, dat een bedrag aan geld na een
circulatie door het dorp van de ene straatzijde naar de
andere was verhuisd.
Om onze lezeressen na deze inleiding vergevensge-

zind te stemmen, willen we nu gaarne verklaren, dat
het thans, heel, heel anders is.

Heus, er zijn thans echte koopjes te halen en als er in
de uitverkoopstijd soms wat hapert aan de huisaardige
regelmaat, laat het dan in geduld en lijdzaamheid over
ons heengaan want dat kleine onhebbelijkheidje wordt
vergoed door het gekochte koopje van de uitverkoop.
De zakenman, die zijn publiek kent, heeft groot ge-

lijk, dat hij van die gave gebruik maakt.
Wettelijke bepalingen geven daarbij veiligheid, die

geheel ten voordele van het publiek is.

Allerlei nieuwe reclametrucs worden toegepast. Be-
kend is, hoe de aantrekkingskracht verhoogd wordt
door de spotlagc etalageprijs.
Toch mag daarbij de zakenman wel de nodige voor-

zichtigheid betrachten. In de eerste plaats is hij er niet
mee af, door een etalage koopje te weigeren op het mo-
tief: De etalage mag niet beschadigd worden.
Bekend is ook het verhaaltje, dat in een van onze

grote steden den buitenstaander een blik gunde op het
loopgravenwerk in de reclame-oorlog.
Mogen we het U even herinneren voor hen, die het

nog niet weten?
Een der grootste magazijnen had honderde modellen

van mantels en japonnen in de uitvjrkoopetalage.Daar-
bij was een groot aantal van betere en duurdere kwali-
teit, dan wat algemeen in de lage prijzenreeks was voor-
gezet. Dat waren de lokkertjes.
Maar een concurrent kreeg het in de gaten. En wat

deed die?
Hij stuurde zijn vrouwelijk personeel zelfs meisjes

van het atelier om de koopjes bij zijn concurrent te

halen. Maar daarbij werden dan alleen de dure koopjes
er uit gepikt.
Tot de truc in de gaten liep, was reeds een deel van

de begrote winst bij de concurrent in de zak gekomen.
En al werd het zelfs een proces, de uitverkoopkoper
kreeg gelijk, als was hij dan ook honderdmaal een con-
current.
Maar nu, hoe wij aan dat voorbereidsel kwamen.
In den Haag trok een etalage de aandacht, waarin een

overjas geprijsd stond voor het totale bedrag van: één
cent.
Het was reclame voor de uitverkoop, die Maandag-

morgen om negen uur zou beginnen.
Die jas van één cent deed het als reclamemiddel. De

zakenman, die bij deze aanbieding naar voren kwam
had meer reclame, dan hij had mogen verwachten.
Maar nu de keerzijde.

Een werkloze, een van dat grote leger, had zich ge-

spitst op dit koopje. Vier en een half jaar werkloos en
hij dan als schakel tussen dat en die jas van één cent.

Zaterdagavond om half elf vatte hij post voor de
deur van het magazijn Trouw bleef hij de drempel be-

waken tot Maandagmorgen negen uur de eerste was,
die er over heen stapte.

Hij kreeg zijn jas voor zijn ene cent.

Maar wat zal er in die uren van Zaterdagavond tot

Maandagmorgen in die man zijn ziel omgegaan zijn?

Wat is er reeds vooraf, in die jaren daarvoor dag in,

dag uit, in de ziel van die werkloze omgegaan, eer hij

tot zo'n daad zijn toevlucht nam?
Medelijden heeft hem gesterkt in zijn pogen, eten en

drinken heeft hem niet ontbroken, zoals omwonenden
hem dat toereikten bij nacht en bij dag.
Denk eens even aan het weertje in die nachten vol

griezelige winterkilte.

En dan twee nachten op de winkeldrempel door een
dunne glasplaat slechts gescheiden van het veel begeer-

de: De jas van één cent.

Toen we jaren geleden toevallig eens in den Haag
vertoefden, hebben we op de Stationsweg een grote op-

loop gezien. We hebben ons toen ook aan de nieuws-
gierigheid gewaagd voor die ene, enkele keer.

Het middelpunt van die enorme mensenmassa was
een tweetal Chinese kindvrouwtjes, die angstig met de
thans reeds zo bekende waaiertjes hun wondervogels
en wonderbloemen toverden.
We kunnen ons voorstellen, dat onze werkloze Zon-

dag de aandacht heeft getrokken.
Maar was er dan onder die honderden niet één enkele,

voor wie een jas voor iemand die meer dan vier jaar

werkloos was, niet meer betekende dan een dubbeltje
voor u en voor mij betekent?
Konden het dan niet enkelen samen? Want het is een

slag in het gelaat van ons, die de tegenwoordige maat-
schappij vormen of althans denken te vormen.
Het is een hoon, voor wat wij geordende samenleving

believen te noemen.
Het is een wraak op onze zoetelijke rust, waarbij we

zo gaarne grote dingen onaangeroerd laten.

Want welke voorbijganger zal op deze dag, juist op
deze dag, vrede in het hart hebben kunnen voelen, na-

dat hij daar de wereldellende zo oog in oog gezien had?
Een jas van één cent.

Wee, die het teken ziet en het nochtans niet wil be-

grijpen!
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Zaterdag 10 t.m, Dinsdag 13 November - 8 uur

il
4 DAGEN!! 4 Opvoeringen van de grootste succesfilm
van 1934!

met HANS ALBERS en BRIGITTE HELM
in de overige rollen I,ïEN DEYERS, MICHAEL BOH-
NEN, FRIEDRICH KAYSSLER, e.a.

Regie KARL HARTL. Productie ALFRED ZEISLER.

'n Machtig fantastische film, 'n wonder op cinemato-
grafisch gebied, waaraan 'n staf van ingenieurs en tech-
nici heeft medegewerkt. Bewonderenswaardig om mise
en scène, spel en inhoud.

f^P*- Be grootste film wan 1B34
Dit filmwerk ging 4 weken te Amsterdam, 4 weken te
Rotterdam, 5 weken te Den Haag, 3 weken te Utrecht
voor uitverkochte theaters. Een meesterwerk wat U
niet moogt verzitimen te gaan zien.

Als tweede hoofdnummer:

WÈLLiAM YNES in

Een vrolijke, vlotte amusementsfilm, met spanning en
actie.

VLUG VAN STAPEL is een film, waarbij U zich kos-
telijk zult amuseren.

Ons programma is deze week af

Geen toegang onder tie 14- jaas*
Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Zondagmiddag 2.30 Familie-Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer:

VLUG VAN STAPEL
met WILLIAM HAYES. Een amusante film vooi jong
en oud. Entree 20-30-50 cent plus belasting.

Attentse f? Attentie!!
WOENSDAG 14 NOVEMBER - aanv* 8 uur

iPH?" Populaire Voorstelling
Opvoering van de heerlijke operette film

Wien - Wo der Wein und der Walzer blüht

Entree 25 en 45 cent, pL belasting
Zie voor Populaire Voorstelling uitgebreide advertentie in ons blad
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KOOPT BIJ
v. d. Werf f

het bespaart U geld

Reclame Borstplaat
per half pond 1 4 Ct

Chocolade Beestjes

per half pond ZO Ct

Banketstaven a 2 ons
per stuk 1 5 C t

Prima Taai-raai
per pond 20 Ct

Heerlijke Advocaat
per flesch 95 Ct

De Kapitale

Superbe Reep 5 ct

Kristal Suiker

per pond 21 % Ct

Ruim gesorteerd in St.

NICOLAAS-ART. tegen
zéér lage prijzen.

CHOCOLATERIE
W. v.d. WERFF
Gasthuispl. 1 - Tel. 129

TE KOOP: een stuit beste

Paardenmest
circa 30 M . Tevens

Pootaardappelen
van de klei. Te bevragen bij

A. Kerkman, Van Lennep-
straat 11.

TE KOOP:

AUTO
Biuck, loopt prima met zo
goed als nieuwe banden.
Prijs ƒ 125.—. Te zien Dr.
Metzgerstraat 116.

TE HUUR:

WINKELHUIS
met Bovenwoning, ƒ 6. per
week. Jan Steenstraat 1.

HUIS
TE KOOP GEBODEN, op
goeden stand, dicht bij zee
en duin, waarin ruim 10 jr

pension gevestigd is. Te be-
vragen bij Makelaar Ad.
Korpes, Kostverlorenstr. 8

BIEDT ZICH AAN:

Jonge Werkster
voor hele of halve dagen,
v.g.g.v.. Adres Koningstr. 27

GEVRAAGD:
Flinke

Dienstbode
voor dag en nacht. Netjes
kunnende werken en een-
voudig koken, per 1 of 15
December. Adres: Kranen-
burg, Haltestraat.

Het Kantoor van Mr. J. A.
DE LA HAYZE, Notaris
te Heemstede, is

VERPLAATST
van RAADHUISPLEIN 13
naar

v* Merlenlaan 19
HEEMSTEDE.

Te Koop
1 zeer goed dames Rijw. ƒ 6
1 heren Rijwiel Gazelle 6.50
Mooi Kamerkacheltje,

brandt uitstekend ƒ 2.50
Koopjes! PARALLELW. 17

GERTENBACHS
DRUKKER IJ

Leesbibliotheek

„GELRIA"

ZANDVOORTSE
COURANT

Telef. 135 — Achterweg 1

GOED DRUKWERK

TOEPASSING DER WIJZIGINGSWET INZAKE
DE WINKELSLUITINGSWET.

Het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Neder-
landse Middenstandsbond heelt dezer dagen aan de Mi-
nister van Economische Zaken enige ernstige bezwaren
kenbaar gemaakt nopens de toepassing van de Wijzi-
gingswet van 27 Juli 1934 Staatsblad Nr. 450, inzake
de cirisvoorzicning betreiiende de winkelsluiting.
Daarin wordt opgemerkt, dat bij het beoordelen van

de vraag wie „belanghebbenden" zijn in de zin van ar-

tikel 5, 3c lid van genoemde wet, naar het oordeel van
het Algemeen Bestuur voornoemd in de eerste plaats
rekening moet worden gehouden met die groepen win-
keliers en winkelbedienden, die inderdaad rechtstreeks
belang hebben bij het al dan niet verzuimen van ver-

koopgelegenheid. Een verkeerde interpretatie van ar-

tikel 4, Ie lid sub a van de Wijzigingswet hectt helaas
geleid tot het trekken van onjuiste conclusies uit de
resultaten van de in verschillende gemeenten ingestelde
enquêtes.
Met name is het samenbrengen van de winkels in

brood, banket, suikerwcrk, chocolade, al dan niet teza-

men met consumptie-ijs, in één groep veelal oorzaak
geworden van misvattingen bij het beoordelen van de
vraag, ot een behoorlijke meerderheid der belangheb-
benden voor toepassing der regeling is. Immers heelt
men bij het bepalen van het percentage ten onrechte
het aantal geraadpleegde personen, ja zclts het totaal

aantal van de in deze omvangrijke groep winkeliers en
bedienden als grondslag genomen, zonder onderscheid
te maken tussen degenen, die „inderdaad" rechtstreeks
met de al ot niet verruiming gemoeid zijn" (bewoordin-
gen der ministrielc circulaire aan de gemeentebesturen)
en de overige vakgenoten. Dientengevolge is o.m. uit

het oog verloren, dat verreweg de meeste broodbakkers— die over het algemeen eigener beweging op Zondag
hun winkels reeds langen tijd gesloten houden — niet
als rechtstreeks belanghebbenden zijn te beschouwen
en dit is juist een categorie, welke in aantal overwe-
gend is. Bij de bcdrijfstelling van 1930 werden naast
2S83 banket- en chocoladcwinkcls niet minder dan
11119 bfoodzaken aangetroffen. Past men de noodzake-
lijke correcties toe, dan krijgt men veelal een geheel
ander beeld.
Voorts heeft het Algemeen Bestuur 's Minister aan-

dacht gevestigd op een betreurenswaardig gevolg van
de redactie van artikel 4, lc lid sub a der Wijzigings-
wet, waarin o.m. de mogelijkheid tot verruiming voor
winkels, „waar uitsluitend of in hoofdzaak hetzij vis,

hetzij fruit.... ten verkoop in voorraad zijn", wordt
geopend.

Bij het vaststellen dezer redactie is aan de aandacht
ontsnapt, dat de combinatie van vis- en fruitwinkel veel
voorkomt.
Ofschoon te Amsterdam de gemeenteraad, na inge-

steld onderzoek onder de belanghebbenden, de vereiste
verklaring ten aanzien van de viswmkels en van de
fruitwinkels aflegde, stelt het gemeentebestuur zich
daar ter stede op het standpunt, dat de z.g. gemengde
bedrijven — en dat zijn over het algemeen juist die,

welke verruiming het meest behoeven — van de tot

stand gekomen verruiming geen gebruik mogen maken.
Naar de dezezijdse mening behoeft er geen twijfel

aan te bestaan, dat de wetgever, indien deze leemte tij-

dig bemerkt was, daarin voorzien zou hebben. Gezien
de grote belangen, welke hier voor vele middenstanders
op het spel staan, meent het Algemeen Bestuur een
dringend beroep op de Minister te moeten doen tenein-
de op doeltreffende wijze spoedig deze lacune op te

heffen.
Ten slotte moge gewezen worden op de met de geest

der Wijzigingswet strijdige interpretatie, welke ver-
scheidene gemeente besturen gegeven hebben van het
begrip „tegenwoordige buitengewone omstandigheden",
vervat in artikel 5, Ie lid dezer wet. Het is duidelijk,

dat daarmede bedoeld zijn de economische moeilijk-
heden, waarmede het winkelbedrijf tengevolge van de
crisis te kampen heeft. Derhalve hadden de gemeente-
besturen uitsluitend na te gaan of ter plaatse de econo-
mische positie van de betrokken groepen winkels van
dien aard is, dat verruiming van verkoopgelegenheid
gewettigd zou zijn. Het onderzoek zou voornamelijk
moeten steunen op de onder belanghebbenden te hou-
den enquêtes. Dit blijkt duidelijk uit het verband, dat
het derde lid van evengenoemd wetsartikel legt met
het eerste lid.

Nochtans hebben verscheidene gemeenteraden zich
begeven in een beoordeling van de wenselijkheid van de
verkoopsverruiming als zodanig op grond van geheel
buiten het kader der wet gelegen motieven. Zij zijn

daarbij zonder noodzaak getreden op het terrein, dat
de Rijkswetgevcr reeds tot het zijne had verklaard.
Met name heeft men bij het vellen van een oordeel

over eventuele openstelling van winkels, waarvoor een
vergunning als bedoeld in art. 1, onder e ot onder g
der Drankwet 1931 geldt, in aanmerking genomen de
mogelijke vermeerdering van drankgebruik en/of den
aard vin het artikel (het niet aan bederf onderhevig
zijn) — factoren, waarmede slechts de rijkswetgever
had te rekenen bij het vaststellen der Wijzigingswet en
welke bovendien niets uitstaande hebben met „de te-

genwoordige buitengewone omstandigheden", in de ge-

meente, tot de beoordeling waarvan de bevoegdheid
van de gemeenteraad beperkt is.

Vormt deze uit staatsrechteliik oogpunt bedenkelijke
overschrijding van bevoegdheid reeds een ernstig be-
zwaar, nog grievender wordt het onrecht, dat hier aan
de slijters aangedaan is, doordien in de grote steden bij

de gehouden enquêtes juist voor dit bedrijf de meerder-
heid van belanghebbenden, welke zich vóór de open-
stelling gedurende enkele uren uitsprak, het grootst, ja

zelfs opvallend was, getuige de hiernavolgende cijters:

Amsterdam 377 voor, 1 tegen; Rotterdam 69 voor, 1 te-

gen; 's Gravenhage 91 voor, 17 tegen (op 121 vergun-
ningen); Utrecht 44 voor, tegen.

Geconstateerd mag worden, dat niet alleen de cijfers

voor zichzelf spreken, doch dat daarenboven de aan de
dag gelegde belangstelling van betrokkenen zeer groot
svas.

Wanneer dus één bedrijfsgroep aanspraak zou mogen
maken op faciliteiten, is het wel die der slijters! Het
moge bekend zijn, dat zowel de door de organisaties
als door het Economisch Instituut voor de Middenstand
op verzoek van 's Ministers ambtsvoorganger inge-

stelde bedrijfsonderzoekingen ten aanzien van het slui-

tersbedrijf overtuigend hebben uitgewezen, dat de Win-
kelsluitingswet economische nadelen teweeg heeft ge-

bracht, op grond waarvan het sedert ingetrokken wets-
ontwerp No. 265 dan ook tegemoetkoming voor deze
bedrijfsgroep voorstelde.



M.M.
Heeft Uw al eens Stalen
gevraagd voor WINTER-
MANTEL, WINTERJAS
of COSTUUM, zoo niet.

Belt uw dan even 306 op
en ze worden U gezonden

KERKPLEIN - TELEFOON 306

Dames- en Heeren Kleermaker
Bontwerker.

Tevens Keer- en Reparatie-inr.

Het zal begrijpelijk voorkomen, dat de Koninklijke
Nederlandse Middenstandsbond, aan wie talrijke ge-

dupeerden de behartiging hunner belangen hebben toe-

vertrouwd, niet kan berusten in de botte afwijzing van
rechtmatige verlangens in strijd met de wet door ver-

schillende gemeenteraden. Het Algemeen bestuur doet
dan ook een krachtig beroep op de Minister om te

voorkomen, dat een grievend onrecht bestendigd blijft

en verzoekt geen middel onbeproefd te laten om alsnog
het slijtersbedrijf, waarop toch reeds zo zware over-
heidslasten drukken, de behulpzame hand te bieden, zo

KINDERKOOR „ZANGLUST".
Oproeping aan de ouders.

Door het vertrek van mej. Labots, komt er in het
bestuur een plaats vacant. Gaarne zagen wij deze be-
zet door een van de ouders, die deze tijd vrij heeft van
circa 4 tot en met 6 uur Vrijdags.
Brieven met opgaven aan de secr. mevr. J. Vroegop-

v. Molenaarsgraf-, v. Lcnncpstraat 35. (Plan Noord).

Ö.S.S. AAN DE SPITS IN KENNEMERLAND ! !

Woensdagavond j.1. behaalde Mej. C. v.d. Mije in

41 punten het kampioenschap van de K.T.K., terwijl

Vrijdagavond j.1. de heer M. Castien met 47Va punt
eveneens kampioen werd.
De dames behaalden bovendien zowel in Ie als 2e

graad de Ie verenigingsprijs. In de 2e graad plaatste

mej. J. Keur zich no. 1.

Ook de heren behaalden in de 2e graad de Ie ver-
enigingsprijs met 132V2 punten.
De naam van Zandvoort heeft door O.S.S. dus weer

een goede naam verworven.

BEHAALD SUCCES
Onze plaatsgenoot Jan Steen, lid der Zandv. Muziek-

kapel wist een 2e prijs te behalen met 105 punten op de
gehouden solistenwedstrijd te Bloemendaal, Zaterdag
j.1. Zeker een groot succes en was de beoordeling in

de Stads-Editie door Jos. de Klerk zeer gunstig o.a.: het
Technische was af.

REPETITIES O.H. MANNENKOOR.
In verband met het a.s. Concert dat ook nu weer ge-

geven zal worden, wekken wij enkele leden van net
Mannenkoor op, degene, die wellicht door de tijdsom-
standigheden niet langer komen zingen, omdat de lust

hun daartoe ontbreekt, toch op de repetities te komen
daar er eventueel voor de contributie wel een regeling

getroffen kan worden, doch door weg of thuis te blij-

ven verzwakken enkele partijen en komt het koor wat
zanggehalte betreft niet ten goede.

Het bestuur verwacht dus dat alle leden Vrijdag-
avond weer present zijn, en niet uit sleur weer thuis

zullen blijven. Hoewel de tijd voor velen niet rooskleu-

rig is, moet er toch getracht worden het koor op peil

te houden. Dus heren zangers werkt allen mede en in-

dien enigszins mogelijk allen weer present in Ons Huis

DE DIRECTEUR VAN ONS POSTKANTOOR
GAAT VERTREKKEN.

Velen van onze plaatsgenoten zullen bij het lezen van
dit bericht zeggen „dat is jammer". Maar zo gaat het
bij de posterijen, onverwacht komt de overplaatsing.

Nu blijft ons alleen nog over de heer Huberts dank te

brengen voor de altijd bereidwillige hulp en inlichtin-

gen die hij gaf als ze gevraagd werden. Ongetwijfeld
zullen zakenmensen en particulieren die wat met ons
postkantoor te maken hebben dit met ons eens zijn.

De heer Huberts vertrekt dan naar Almelo, maar. . .

.

neemt van zelf z'n gezin mee.
Ook Mevr. Huberts zal in veel kringen gemist wor-

den. In het vijftal jaren, dat de fam. Huberts in Zand-
voort woonde, heeft mevr. Huberts zich niet achteraf
gehouden.

In bestuursfuncties, in Comité's zag men dikwijls de
naam van mevr. Huberts. Zo laat ook zij hier weer 'n

plaats open. Haar medeleven met Zandvoort werd al-

tijd op hogen prijs gesteld. Wij wensen de familie Hu-
berts alle goed in hun a.s. nieuwe woonplaats.

MODERN VERKEER.
De Sahara, de grote woestijn in Afrika, wordt ook

al „begaanbaar" gemaakt voor het luchtverkeer.
De luchtweg tussen Marokko en Algiers in het Noor-

den en het Nigergebied ten Zuiden van de Sahara is

door een achttal vuurtorens afgebakend.
Deze lichtbakens zijn van groot belang, omdat deze

warme reis bij voorkeur 's nachts wordt gevlogen. De
afstand boven de Sahara die de vliegmachines moeten
afleggen bedraagt een afstand van 400 uur, ongeveer
70 maal de afstand Zandvoort—Amsterdam.

TONEELVERENIGING.
Verzocht werd ons mede te delen, dat de Toneelver-

eniging voor Katholieke dames en heren Dinsdag 13
Nov. a.s. des avonds te 8.30 uur haar oprichtingsver-
gadering zal houden in één der zalen van Hotel Zomer-
lust. Deze vereniging, waarmede men sedert acht dagen
bezig is mag zich reeds in een grote belangstelling door
vele dames en heren bewezen, verheugen. Onder deze
bevinden zich personen, welke op toneelgebied in Zand-
voort geen onbekenden zijn. Wij menen, dat de vereni-
ging wanneer zij op de ingeslagen weg voort gaat zeker
veel succes zal hebben, hetwelk wij van harte hopen.

Roomboter-

Speculaas'
Eigen baksel

per half pond f 0.35

Willem v, d. Werft
Gasthuisplein 1

Telefoon no. 129

ZANDVOORTSE JONGEREN KRING.
Zaterdag 10 Nov. zal voor de Jongerenkring spreken

Ds. D. van Pcursum over „Ghandi".
Deze lezing verdient zeker grote belangstelling, en

we verwachten dat alle leden en ook vele belangstel-
lenden aanwezig zullen zijn.

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Uitslagen 4 Nov.

Zeemeeuwen 4—Zandvoort 2, 3— 1.

Swastika 2—Zandvoort 3, —3, gestaakt.
Droste 3—Zandvoort 5, —10.

H.F.C, e jun.—Zandvoort b, 1— 1.

Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld.
Zandvoort I—Laakkwartier (Den Haag) 2 uur.
K.N.V.B. Jun.: Meteoor—Zandvoort.
Zandvoort 2—-D.S.K. 10 uur.
Zandvoort 3—D.W.O., 12 uur.
Bloemendaal 6—Zandvoort 4, 12 uur.
D.W.O. 2—Zandvoort 5, 12 uur.

H.V.B. Jun.: Spaarnevogels—Zandvoort b, 12 uur, Gem.
Sportpark Heemstede.

Zaterdag: Adsp. Zandvoort b—Bloemendaal e, 2.30.

Zandvoort a—Bloemendaal a, 3.30.

Voor Zandvoort I wordt dit een lastige thuiswed-
strijd, speelt Zandvoort een vlug tempo dan is er zeker
wel iets te bereiken.
Zouden onze K.N.V.B. junioren zich herstellen van

hun vorige nederlaag"?

GOEDKOPE WARMTEBRON".
Versteege's IJzerhandel, Pakveldstraat 19 brengt hier

te Zandvoort de „Optimus" Petroleum-straalkachel.
Om de capaciteit van deze straalkachel te kunnen be-

oordelen moet U deze eerst gezien hebben. Leest in dit

blad de advertentie en gaat U eens bij Versteege kijken

Opruiming Restanten Sigaren
Nog slechts één week t.m. 17 NOV. a.s.

Sigarenmagazijn „BREDERODE"
Paradijsweg 20 hoek Brederodestraat

6-7-7^ en 8 et door elkaar 10 stuks 50 et

10 en 12 et „ „6 „ 45 et

stuks tegen aanmerkelijk verminderde prijs.

4—S Geopend.

15 Movemiser - S uur
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— Proloog en 20 taferelen —
Optreden van :

TRUUSJE VAN SPEIJK - AIMNS POPPERS -

WILLY MUS - LALA en LAURENT, het beroemde
danspaar - JAN KELLY - JACK WESTON -

WILLY CHANSON - THE WILLY'S GIRLS AND
— BOYS —

•

Orkest o.l.v. A. STOKKING. Een weelde van costuu

Lachen aan een stuk door van S uur tot half twaalf.

gS Prijzen der plaatsen: £ L00, £ 0*75, £ 050 j«j

rechten inbegrepen*
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£3 PBaatsbespreking vanaf Zondag 11 November dagelijks gjj

g| van 2—4 uur aan de zaal en per Telefoon 40. £3
R

fa.ilb.ii

KTlKTJRTIRTïRTWTlRTJKTlRSRTlRTIKTlKTIRJIRTircTIRTIR^R^KSKTIRXlRTjKTIRTIRTJKTlKTIKTIRJIRTl
tti!ttatt:db:iib.abLiit£iltliitiiih.;dtiJlttiiliaittiitta^

>-— **~- "^ * iv\



Mensen met Verstand
kopen alles in het

Manufacturenmag» ^
HALTESTRAAT 40

in sortering, iage prijzen en soiMiteit omgeëwen®2&rda

Bovendien nog . . , bij f 20 bonnen 1 gulden aan goederen terug, Spaart dus Uw bonnen.
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HUURVERLAGING
TE HUUR VRIJE ONG. BENEDEN- EN BOVEN-
HUIZEN, bev. 4 kamers, badkamer, keuken. Grote zol-

der. Voor ƒ 6.25 per week.

MAKELAAR W. PAAP, ZEESTRAAT 14 TEL. 456

BLINDENAVOND IN MONOPOLE.
De avond, die Donderdagavond in Monopole werd

gegeven om meer bekendheid te geven aan al, wat het

leven van de blinden tot meeleven maakt, had niet die

grote belangstelling, welke wij gedacht hadden.
De vergadering werd geopend door mevr. De Boer

—

Margadant, voorzitster van het comité.
Credo Canto, directeur de heer Felix de Nobel, had

voor deze avond bereidwillig medewerking verleend.

Met de kunstvolle vertolking van de zangnummers
werd een welverdiend succes geoogst.
Het verdere programma bracht ook enige films. De

film: Wat wij willen gaf een goed overzicht van het
mooie werk van de Blindenbond en bracht de opvoe-
ding van de jeugdige blinden in beeld.

De heer Joh. van den Berg sprak daarna in treffen-

de woorden de propaganda rede uit.

Zelf in de gelederen geplaatst van hen, voor wie hij

nier de pleitrede hield, bracht hij op kernachtige wijze

Tiaar voren, dat voor de blinden niet anders gevraagd
-werd dan een plaats in de maatschappij. Een vraag,

"waarbij het recht aan hun zijde was en die gesteund
kon worden door eerbied en waardering voor wien het
buitenlicht gedoofd of verduisterd was.
De woorden van den heer Van den Berg zullen lang

nog bij zijn toehoorders van deze avond naklinken.

MONOPOLE MENU.
Elders in onze kolommen schreven we reeds over de

avond van Jong Zandvoort.
Dat eerste nummer van het weekprogramma van

Monopole is reeds een goede inzet.

De heer Post is het toevertrouwd.
Maar dat deze avond tot slot een gezellige dans-

avond zal worden, zal vooral aantrekkingskracht uit-

- oefenen op de jonge jeugd, die nu niet zo jong meer
is als de leden van Jong Zandvoort.
We bedoelen de jeugd, zotussen de twintig en tach-

tig. Heus, we menen het. Want en Monopole en de lei-

ding van den heer Stol, het maakt dat op zulke avon-

den ieder van het grote gezelschap zich jong en dus

onbezorgd gelukkig gevoelt.

Zondagavond is het weer de dansvloer, die de aan-

trekkingskracht van Monopole zal bewijzen.

Wie dan zijn genoegen gesteld heeft op wat dansge-

not kan schenken, vindt vooral door de medewerking
van The Gold Stars volledige voldoening.
Ook van elders toont men, dat men Zandvoort in

-wintertijd niet vergeet. En wie er eens de gezellige

sfeer genoten heeft, keert beslist weer terug in Mono-
pole en dan met vrienden of met kennissen.

Een bijzondere avond zal Donderdagavond worden.
Mie en Ko komen dan.
Mie en Ko met hun gezelschap.

In Amsterdam en in Haarlem hebben deze toneelis-

ten voor stampvolle zalen hun stuk gebracht.

Wat deze spelers brengen?
Dat, wat het leven van alle dag beroert en beweegt.

De volkshumor daar, waar leed knaagt, de smartlach
waar de vrolijkheid schijnt te heersen.

Mie en Ko en hun medespelers brengen de volkshu-

mor in het spiegelbeeld van eigen leven.

Een humoristische critiek van eigen zijn maar zo
voorgediend, als het eenvoudige volk dat in openhar-
tigheid aanvaardt.

Zandvoort heeft waardering voor die humor. De Mo-
-nopolezaal is meermalen op zulke avonden stampvol
geweest.
Mie en Ko, die brengen wat men zien en horen wil,

nullen nu ook niet teleurgesteld worden.
Vermelden we nog, dat het aantal speelmensen der-

lig is en dat deze revue niet minder dan twintig tafe-

relen telt.

Dus Donderdagavond naar Monopole en een avond
waardoor men de zwarte zorgen weer voor een paar
weken verjagen kan.
Wat de Middenstands Tentoonstelling betreft, kun-

nen we vervolgen, dat het daarmede de goede richting

uitgaat.
De belangstelling stijgt, verschillende grote zaken

hebben hun stand reeds besproken.
Ook grote firma's, die op Zandvoort in de zaken-

mensen hun afnemers hebben gaan hun medewerking
verlenen om daardoor het Zandvoortse streven te steu-

nen.
Daarbij de attracties en de zorg van den heer Kiefer

voor het geheel, wel, het wordt goed in Monopole.
(Adv.)

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 29 October tot en met 3 November

werden 30 Kuipbaden en 271 Douchebaden genomen.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8.30 uur.

Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

.Behandeling Ziekenfondsleden tegen verlaagd tarief.
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VEILINGGEBOUW

/>DE WITTE
ZWAAN

Dir. Waterdrinker
-p Brugstraat 1-17-19

Telef 464
zal op DINSDAG 27 NOVEMBER in samen-
werking met Makelaar W. PAAP

VEILEN
de INBOEDEL van POSTSTRAAT 4—G.

Nadere aankondiging volgt

Ook als Uw kolenkaciiel brandt, kunt U niet buiten de

Petroleutn-Straaikaclie!
verbruikt nog geen cent p. uur

de volmaakte

Petroleum-Gasbr ander

want de Optimus Straalkachel

BIJ VLEESHOUWER IJ

A. MOLENAAR KOPEN
BETEKENT . . . .

1 Geld sparen I
^ ALLES ie KWALITEIT TP
^ Schoolstraat 3 - Telefoon 534

DE R IS IN DE MAAND!!
Ouders denkt er om
uw kinderen levertraan
te geven. Het maakt
ze fit voor de komende
winter.

Ook LEVERTRAAN-
BONBONS verkrijgbaar

L. BLAAUBOER
GEDIPLOM. DROGSiT
Haltestraat 46 - Tel. 192

\ % pond Schouderham 25 et

» Cornedbeaf 25 et <§•

% J. G. NIJHUIS
# GROOTE KROCHT 32 - TEL. 370

U kunt de kachel van het eene vertrek
naar het andere dragen en in korten tijd

de kamers waar niet gestookt wordt, de
slaipkamers, keuken, studeerkamer of
badkamer,

werkelijk „Warm'' maken
En dan . . . hef verwarmen van winkels, kan-
toren, werkplaatsen, pansionkamers, enz. enz.

Fabriceert Uw eigen gasl
Verkrijgbaar bij :

VersteBge's IJzerhandel - Pakveldstraat 19

DAAR HEB JE HET AL.

In de Zandvoortse raad is enige tijd geleden een
adres behandeld, waarin gevraagd werd om door het in-

stellen van een ventvergunning het venten te beper-
ken.
Deze kwestie is daarbij toen van verschillende kan-

ten bekeken.
Er waren twee kanten aan, die het meest tot argu-

menteren van de zijde van de raadsleden drongen.
Een was, de belangen van de belastingbetalende mid-

denstand.
Een ander: de door crisis verminderde koop-

kracht van een groot deel van de bevolking, die nu bij

sommige artikelen van de volksprijzen kon gebruik-
maken.
Veel definitiefs is er niet bereikt, want zowel aan de

ene zijde als aan de andere heeft men zich een beetje
huiverig getoond voor sterker ingrijpen.
Dat behoeft geen verwondering te geven, want het

is een zeer moeili]ke kwestie, waarvan de goede oplos-
sing zo maar niet een. twee drie is samen te stellen.

Bij de behandeling van deze kwestie in de raad werd
er door verschillende leden op gewezen, dat als Zand-
voort maatregelen nam tegen venters van buiten de
gemeente — tegen hen was het verzoek direct ge-
richt — andere gemeenten ook maatregelen zouden ne-
men tegen de Zandvoortse venters, die daar hun waren
kwamen slijten.

Wethouder Molenaar noemde als cijfers van deze
„straathandel" een bruto bedrag van f 30.000.
Wat Zandvoort belang heeft ingeboezemd, het is ook

in andere gemeenten naar boven gekomen.
De Haarlemse markt en straatkooplicden vereniging:

Door Eendracht Sterk heeft deze week een vergadering
gehouden, waarbij de spreker, de heer .T. L. de Vries het
onderwerp heeft behandeld: Ventverbod.

Bij de behandeling van dit onderwerp kwam o.a. ook
naar voren, dat naast de anderen ook de Zandvoorters
maar de vrije hand in de Haarlemse straathandel had-
den. Gehoopt werd, dat de nieuwe regeling aan de ver-
wachtingen zou voldoen en dat aan een onhoudbare
toestand een einde zal worden gemaakt.
Misschien valt de toepassing van de voorgestelde

maatregelen mee, maar gemakkelijker zal het toch voor
de Zandvoorters zeker niet worden.
Vooral niet voor hen, die nu af en toe eens probeer-

den, of ze met garnalen, schelpen, aardappelen of vis

mogelijk een extra verdienste in deze ongemakkelijke
tijd konden bemachtigen.
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WINTERAARDAPPELEN KOPEN IS EEN ZAAKVAN VERTROUWEN
DOET U HET BIJ ONS, HET ZAL U NIET BEROUWEN!
EN DAN OOK NOG, EN DIT IS EEN WAAR FEIT

WIJ BLIJVEN STEEDS GARANT VOOR DE KWALITEIT!

Kralen, prima . .

p. k.g. 10 25 H.L.
Duin Eigenheimers 8 75 1.80 4.75

Kleine Duin 6 57V2 1.30 3.50

Zeeuwsche Bonten 7 65 1.62

V

s 4.20

Zeeuwsche kleine Bonte 6 55 1.25 3.40

Zeeuwsche Blauwen 7 65 1.62V2 4.20

Zeeuwsche kl. Blauwen 6 55 1.25 3.40

f 5.85 per H.L
Zeeuwsche Eigenheimer
Red Star ....
Red Star, Kleine . .

Bevelanders . . .

Bevel. kl. (grootte gelijk)

Bonken ....

k.g.

7

8
6
7

6
6

10

60
75
57V2

57V;
55
55

1.45

1.70

1.30

1.40

1.25

1.25

H.L.
4.00

4.70

3.45

3.45

3.35

3.25

Verkoop uitsluitend a contant. Bezorging aan huis bij minstens 10 K.G. zonder prijs-

verhooging ook in Bentveld, Aerdenhout.

Zandaardappelen 6 et p* K.G.

Jb. Koper - Hol
10 K.G 50 et p. H.L. £ 3.25
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HUUROVERNAME
GROTE VILLA, bev. hal, grote kamer ensuite, keuken,
kelder; boven 3 slaapkamers met badkamer; 2e etage:
2 slaapkamers met zolder. Grote tuin, vóór en achter,
met duinzicht voor ƒ 40.— per maand tot 30 April 1934.

Makelaar W. PAAP Zeestraat - Tel. 456

IN ONS KLIMAAT GASVERWARMING.
In het volgende zal in het kort een en ander worden

gezegd met betrekking tot de gasverwarming, d.i. de
verwarming van vertrekken en lokalen door middel van
gas.
De bedoeling is uiteraard voor deze toepassing van

gas propaganda te maken. Is het echter, zo zal menig le-

zer zich wellicht afvragen, verdedigbaar te allen tijde

gas voor de verwarming van kamers en ruimten aan te
bevelen?
Hem antwoorden wij het volgende: Zeer zeker gaat

het niet aan, onder alle omstandigheden gasverwarming
voor te staan. Dit kan op economische gronden onver-
dedigbaar worden.

Er zijn evenwel talloze gevallen, waarin gasverwar-
ming niet duur, zells goedkoop kan worden genoemd.

Overigens speelt de persoonlijke waardering voor de
bijzondere eigenschappen der gasverwarming bij de kos-
tenbeoordcling mede een rol.

Het is de taak van ieder Gasbedrijt als overheidsbe-
drijf in deze het publiek juist voor te lichten. In dit
licht moeten ook deze mededelingen, die de aandacht
vestigen op de gasverwarming en haar bijzondere voor-
delen, worden bezien.

Gevallen, waarin Gasverwarming met succes kan
worden toegepast.

A. In woningen.
Ie. Voor die vertrekken onzer woning, die ongere-

geld of maar tijdelijk worden gebruikt, zoals: slaapka-
mers, suite's (waarvan bijv. één vertrek permanent door
een kolenhaard wordt verwarmd), studeerkamers,
wachtkamers enz., is de gasverwarming de meest ratio-

nele en economische verwarming.
2e. In gevallen, waar de woning is voorzien van een

centrale vcrwarmingsinstallatic, verdient het aanbeve-
ling in de vertrekken, welke het meeste worden ge-
bruikt, een gashaard of gaskachel te plaatsen. Op kille

dagen in lente of herfst kunnen deze vertrekken dan
worden verwarmd, zonder dat het stoken der gehele
installatie noodzakelijk is.

Bovendien zal in dagen van zeer strenge koude een
aanvulling der centrale verwarming door één of meer
gaskachels zeer welkom zijn.

Voor kleinere kantoren.
Voor de verwarming van kleinere kantoren leent zich

de gasverwarming bij uitstek.
Zonder bezwaar kunnen de kachels door het perso-

neel zelf bedient worden. Door het aanbrengen van
automatische temperatuursregclaars kan de bediening
worden beperkt tot het aansteken der kachels des mor-
gens en het uitdraaien ervan tegen sluiting der kanto-
ren. De reinheid en het vervallen van brandstofopslag
zijn hier van groot voordeel.

In «rotere kantoren met een centrale verwarmings-
installatic zal een gaskachel of -haard op het privé-kan-
toor wederom uitstekende diensten kunnen verlenen in

de overgangsseizoenen en bij zeer strenge koude.
C. Voir winkels.

Ook in winkels is de gaskachel het aangewezen ver-
warmingstoestel. Zeer belangrijk is dan ook het aantal
toepassingen van gas in deze gevallen en zeer bevredi-
gend het daarmede verkregen resultaat. De moderne
gaskachels nemen weinig plaats in en kunnen door
vorm en uitvoering niet weinig tot verfraaiing van de
winkel bijdragen.
Er moge hier voorts nog eens de aandacht op worden

gevestigd, dat de aard van het gevoerde artikel nooit
als bezwaar tegen de mogelijkheid van gasverwarming
kan worden aangevoerd.
Een installatie, die aan de reeds genoemde eisen beant-
woordt, geeft volledige bevrediging, zowel in een bloe-
menwinkel als in een winkel van voedingsmiddelen, in-

strumenten e.d.

Van het beslaan der ruiten als gevolg der gasverwar-
ming kan evenmin sprake zijn.

D. In Autogarages.
Het vraagstuk van een doelmatige verwarming van

autogarages is door de gastechnick op afdoende wijze
opgelost. Zij biedt een gaskachel aan, die een absoluut
veilige verwarming van de garage mogelijk maakt. Hier-
bij wordt de lucht voor de verbranding van het gas bui-

ten de garage aangezogen, terwijl de verbrandingsgas-
sen door een volledig gesloten afvoerbuis ontwijken.
Op deze wijze is dus een inrichting verkregen, dat her-
metisch van de garageruimte is afgesloten.
De ontsteking kan, dank zij een vernuftige vinding,

in de garage geschieden.
Aangezien de temperatuur in de garage niet hoog be-

hoeft te zijn, het vaak alleen erom gaat de vorst te we-
ren, zullen het brandstofverbruik met de daaraan ver-
bonden kosten slechts een ondergeschikte rol spelen.
Aan welke eisen moet een goede gasverwarmings-

installatie voldoen?
De hierboven opgesomde voordelen kunnen voor ie-

dere, vakkundig uitgevoerde gasinstallatie worden ge-

garandeerd. Daartoe moet deze aan de volgende eisen
voldoen:

Ie De toegepaste gaskachels moeten zijn van solide
constructie, en van zodanig vermogen, dat ook bij

streng winterweer de verlangde temperatuur wordt be-
reikt.

De gasverwarming kan als systeem de vergelijking
met ieder ander verwarmingssysteem doorstaan. Zij is

in staat onder alle omstandigheden een volkomen be-
vredigende verwarming te bewerkstelligen.
Voorwaarde hiervoor is, dat men kachels plaatst van

solide constructie en voldoend verwarmingsvermogen,
Aanschaffing van slechte en te kleine kachels zal de
aanvankelijke kosten drukken; de installatie zal dan in

Profiteer van onze
„ZESDAAGSE,,

Goedkoope aanbieding
(Peerlampen van 5 tot 50 kaars 29 et

Met volle garantie bij de
Goedkoope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG

't Wonder vanZandvoort
Groote Krocht 13 - Haast U, alleen deze week

Ontvangst „Uiver" op Schiphol
Entreebewijzen ter bijwoning der

ontvangst v.d. „Uiver" op 21 Nov.

te 14 uur, verkrijgb. tot uiterlijk 16 Nov. bij het

Automobielbedrijf „Rinko"
ORANJESTRAAT — TELEFOON 224

Genummerde Zitplaatsen, onoverdekte tribune op plat-
form per persoon ,/ 3.50
Als boven, op publiek terrein ƒ 3.

—

Ie rang Staanplaatsen ƒ 1.

—

2e rang Staanplaatsen ƒ 0.50
3e rang Staanplaatsen ƒ 0.25

Inclusief belasting.

15 NOVEMBER A.S.

Aanvang Naai Cursus
Voor beginnenden kunnen nog enige leerlingen
geplaatst worden; er wordt aan eigen kleding
gewerkt. De lessen zijn Dinsdag-, Woensdag-
en Donderdagavond van 7.30—8.30 uur.
De kosten zijn 60 cent per -week.

Costumiere Molenaar - Tesselaar
VERLENGDE HALTESTRAAT 81
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PRiMA BROOD
VOOR 14 CENT
Speculaas per V% pond .... 14 et p¥||¥]
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H® Depot: Amsterdamsche Brood- |b][b]

H®
ü® bakkerij, Burg. EngeSberlstraat 5

KOOPT UW PREMIE-OBLIGATIE BIJ

C. van Roon, het Gelukskantoor
TREKKING MAAMDAG 19 NOVEMBER

KOOPT „HOEFIJZER-SPAARBRIEVEN.
Zij brengen geluk en welvaart.
Juis in deze slechte tijden
Kan zoo'n briefje U verblijden.
Bij van Roon daar moet je zijn.

Gelukskantoor. Jan Snijerplein.

Door mij werd uitbetaald op Lot. no.
6165 ƒ 1000 1 x; 20956 ƒ 1000 1 x; 20992 ƒ 1000 1 x
20934 ƒ 400, lx; 15670 ƒ 400, lx; 6192 ƒ 200, lx;
5514 ƒ 200, 11 x.

C» van Roon - Jan Snijerplein 9

Eerstdaags grote Veilin

van een Café Restaurant inboedel
en Pensionbedrijf-

Nette goederen kunnen nog bij ons in

gebracht worden, des jverlangd gehaald.

Makelaar Henk Leising
HOOGEWEG 27

Stalling per maand f 10>-
met onderhoud.

SPCT STALLING VOOR RUIM 100 WAGENS
AUTOMOBIELBEDRIJF RINKO
ORANJESTRAAT ~ TELEFOON 224

het gebruik evenwel duur en onvoldoende blijken.
2c. De gasaanvocrlcidingcn moeten oordeelkundig

zijn aangebracht en van voldoende wijdte om de bij het
volbranden der kachel benodigde gas te kunnen aan-
voeren.
Alvorens een gaskachel te doen aansluiten, late men

door een vakman beoordelen ot de aanwezige gaslei-
ding van voldoende wijdte is om in de behoefte te voor-
zien. Sluit men een kachel van voldoende capaciteit aan.
op een te nauwe gasleiding, dan heeft men dezelfde be-
zwaren als wanneer de kachel te klein is gekozen.

3e. Iedere gaskachel moet zijn voorzien van een af-

voerbuis, die de verbrandingsgassen naar buiten voert,
zodat de lucht in het verwarmde vertrek niet kan wor-
den verontreinigd.
De gaskachel behoort aan de schoorsteen of een an-

der afvoerkanaal te worden aangesloten, evenals een
kolenkachel. Laat men dit achterwege, dan wordt de
lucht in het vertrek verontreinigd, schadelijk voor de
gezondheid en nadelig voor alles wat zich in het ver-
trek bevindt.
Aan het gebruik van gaskachels zonder afvoer moet

het worden toegeschreven, dat aan deze kachels op
planten en voorwerpen wordt geweten.

'Voorzien van een behoorlijken afvoer geeft de gas-
kachel een aangename en hygiënische verwarming, waar
van zelfs de teerste planten niet het geringste nadeel
ondervinden.

Wat gebruikt de Gasverwarming?
Van iedere verwarmingsinstallatie kan het te ver-

wachten gasverbruik vóór een normaal stookseizoen
worden begroot.
Het kachcltype wordt van zodanige capaciteit geko-

zen, dat ook bii strenge koude de normale kamertem-
peratuur wordt bereikt. Bij een goed gekozen gaskachel
zal men als gemiddelde (over het gehele stookseizoen'
genomen) het vertrek in de tijd van een half uur op
een behoorlijke temperatuur hebben gebracht. Met een-

derde van het „volle" uurverbruik der kachel kan deze
temperatuur gehandhaafd worden.

Het veel gevraagde artikel
Dames- en meisjes

Interlock Onderjurken
brengen wij in de BESTE KWALITEIT
met ronde hals en mooie kleuren vanaf 68 et

Kerkstraat 32 Maast Albert Heijn
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Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van Zondag 4 November

Bloemendaal II—Zeemeeuwen II, 1— 1.

Zeemeeuwen IV—Zandvoort II, 3—1.

Zeemeeuwen III—Rozenprieel I, 2— 1.

Schoten jun.—Zeemeeuwen jun., 4— 1.

Bloemendaal b adsp.—Zeemeeuwen a adsp., 3— 1.

Bloemendaal d adsp.—Zeemeeuwen c adsp., 11—0.

Zeemeeuwen c adsp.—I.V.O. adsp., —2.

Voor Zaterdag en Zondag 10 en 11 Nov. zijn vast-

gesteld:
Voor Zondag middag 2 uur: O.D.E. (A'dam)—Zeem. I.

Zeemeeuwen II—Schoten II, 10 uur.

Zeemeeuwen III—Damiaten I, 12 uur.
E.D.O. IX—Zeemeeuwen V, 12 uur.

Zaterdagmiddag half drie Zeem. e—Heemstede adsp.
half vier Zeemeeuwen a adsp.—E.D.O. b adsp.
half drie Halfweg adsp.—Zeemeeuwen b adsp.
Voor de op Zaterdag 15 December e.k. te houden

schouwburgavond met bal kunnen nu reeds kaarten
worden aangevraagd bij de heren H. de Jong, Rouendaï'
en Gerritsen. Kostverlorenstraat, J. Halderman, Pot-
gieterstraat 38, G. J. de Joode Stationsstraat; J. Keur,
Hoogeweg 23; N. C. Schaap, Oranjestraat en J. G.
Dietz, Princesseweg. De toegangsprijzen voor leden err

donateurs zijn ƒ 0.35 per persoon, terwijl een beperkt
aantal voor niet leden wordt beschikbaar gesteld tegen
den prijs van ƒ 0.90 per persoon. Opgevoerd wordt
„Blanke Ballast".
Bestuursvergadering op Maandag 12 November des

avonds half negen aan het bekende adres.
Trainen deze week niet op Donderdag doch op Woens-
dag.

AARDAPPELHANDEL
Het BESTE en GOEDKOOPSTE ADRES voo: Uw

TER AARDAPPELEN
Kerkplein 8b Telefoon 74 Zandvoort

ia- ._
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Orgaan der Gemeente Zandvoort ~ OFFICIEEIE BAD COURANT met Badgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar 3.50

Afzonderlijke nummers , 0.10

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarict.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p, regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Van onze Wereldreizigers*
Onze Zandvoortse jongens tonen zich wel echte we-

reldreizigers. Kregen we de vorige maal hun schrijven
uit Sempst voor de poorten van Brussel, deze weck be-
reikte ons een schrijven uit Benfort.

Benfort is het eerste station op hun weg over de
Franse grens.
Ze schieten aardig op, wijken geheel af van wat wij

hier zo wel eens te zien krijgen van „wereldreizigers"
en tonen in alles, dat ze werkelijk ook ernstig er naar
streven te bereiken, wat ze als doel van hun tocht ge-

steld hebben. Flink zo, daar zijn het ook Zandvoortse
jongens voor.
Maar laten we de dagopgave die we ontvingen op de

voet volgen.
We hebben ze achter gelaten te Sempst, waar ze hun

tent opgeslagen hadden achter een café en waar met
goede moed over de welwillendheid van de mensen vol

vertrouwen 's avonds hun nachtleger opzochten. Ver-
moeid, maar toch vol goed vertrouwen op de komende
dagen.

6 November. Het gcot die nacht met stralen uit de
zwaarbepakte hemel. Een geluk was, dat de tent in uit-

stekende conditie verkeert. Geen druppeltje van het
buitenwater kwam binnen.
Het eerste werk was de gebroken stang repareren.

Dat gelukte nog al voorspoedig en toen opgebroken om
over Villevoorden op Brussel aan te trekken. Dat was
een moeilijke tocht, want de weg was verschrikkelijk.

Kuilen en putten in de weg, soms wel eenige deci-

meters diep. En dan de keien.
Overal van die grote bazaltkeien. De gevolgen ble-

ven niet uit. Toen we zowat nog 5 k.m. van Brussel

waren, brak de stang aan de andere kant van de wagen.
Dat gaf ons een oponthoud van drie uur.

Maar de moed verloren we niet. Die kregen we van
zelf trouwens heel gauw terug, omdat onze omgeving
daarbij geheel meewerkte. Schitterend mooi was het ge-

zicht op België's hoofdstad, zodat we onze teleurstel-

ling spoedig vergeten waren.
Wc reden door het hooggelegen Schaerbeek, een voor-
stad van Brussel. Van daaruit heeft men een indruk-
wekkend gezicht op de huizenwcreld van de stad.

Door Brussel hebben we niet gereden maar gelopen,

dat vonden we in die drukte veiliger.

Toen werd eerst stalling gezocht. Die vonden we
prachtig en veilig, want onze fietsen en de wagen moch-
ten we onder de zekere en veilige hoede van de agen-

ten in een politiebureau opbergen. Toen ons Zand-
voorts pakje aan en erop uit

Bij het zakelijke hebben we toch het andere niet uit

het oog verloren, zodat we in alle opzichten over ons
bezoek aan Brussel tevreden waren, 's Nachts hadden
"we een veilige en rustige plaats voor de rust.

We hadden ons kamp opgeslagen in de Radïumstraat
vlak voor het politiebureau.

Wapenstilstandsdag*

Zondag, 11 November, werd bijkans in de gehele we-
reld herdacht, hoe nu reeds 16 jaar geleden de wapen-
stilstand afgekondigd, die een eind zou maken aan de
vreselijkste aller oorlogen, welke de mensheid gekend
heeft.
Ruim vier jaar had de volkerenkrijg gewoed. Begon

hij met een oorlogsverklaring van het vroegere Keizer-
rijk Oostenrijk—Hongarije aan Servië, in welk land
een Oostenrijkse Aarsthertog door moordenaarshan-
den gevallen was. Korten tijd daarna stond Europa in
brand. Wel is waar deden diplomaten (al of niet erns-
tige) pogingen de ramp te voorkomen, maar spoedig
zou het duidelijk zijn, dat de tot de tanden gewapende
volkerenmassa's van de oorlogspsychose niet meer te

genezen waren. Een reeks ultimatums bereikten de ver-
schillende Regeringen, en deze schrifturen, reeds be-
angstigden door hun benaming, waren meestal van zo'n
strekking, dat van te voren de verwerping ervan vast-
stond.

Duitsland verlangde, dat Rusland niet zou mobilise-
ren anders zou binnen 2 x 24 uur een oorlogsverklaring
volgen. De oorlogsverklaring kwam, waarop ook Enge-
land en Frankrijk zich hals over kop in 't avontuur
stortte.

Met ter zijde stelling van alle overeenkomsten, en
de moraliteit met voeten tredende drongen de Duitse
troepen het Belgenland binnen, overal waar zij kwa-
men dood, verderf, brand en plundering brengden.

Zij dreven de franse en inderhaast bijeengebrachte
Engelse troepen voor zich uit, en het scheen een kwes-
tie van dagen, of Parijs zou bezet zijn.

De Marne-slag bracht de indringers tot staan, en de-
ze door de Duitsers verloren slag, zou ook een verloren
oorlog betekenen.
Inmiddels was een geweldig Russisch leger Oost-

Pruisen binnengedrongen, en deze horden zouden als

een stoomwals het vijandelijke land platrollen.
Toen kwam de onbekende generaal Hindenburg op

de proppen en bracht bij de Masoerische meren het
opdringende Russische leger een ongekend zware ne-
derlaag toe, waarbij enige honderdduizende mannen
omkwamen. (Laat dit goed tot U door dringen lezer,
enige honderdduizende mannen, mannen in de kracht
van hun leven: vaders, zonen, echtgenoten!)
De macht van het Czarenrijk was tevens geheel ge-

broken, en dit grote rijk zou verder in het hels gebeu-
ren geen rol van betekenis meer spelen.

Of wc geslapen hebben.
Want al zijn we op Zandvoort hoog en laag gewend

in de duinen, hier is het heel wat anders met dat heu-
vel op en heuvel af.

Wc genoten dus van onze veilige rust onder de hoge
bescherming.

7 November. Om half acht zijn we opgestaan. Daar-
na toilet gemaakt. Zo maar midden in de stad.
We zien het al, dat we op het Tramplein ons kamp

opslaan achter de ijstent van Kees.
Eerste zorg was onze passen te laten stempelen. Toen

Brussel uit. 't Was weer berg op, berg af op onze ver-
dere tocht. Maar wc raakten er al aardig aan gewend.
Op een mooi plekje met het gezicht op Halle hebben

we ons gesterkt voor verdere vermoeienis.
Toen op Halle aan. Het is een zeer mooie plaats. En

weer een grote welwillendheid.
Eerst weer naar de politie. Daar was men zo bereid-

willig ons een uitstekend plaatsje aan te wijzen. Vlak
naast een groot klooster.
Maar een belangstelling en een bekijk dat we ge-

noten!
Na 't opslaan van de tent eerst ons potje gekookt.
Nou, als dat niet goed gegaan is, dan kan er nooit

meer iets goed gaan. Wc hadden om ons heen een kring
van de jeugd, zeker wel een vijftigtal jeugdige Halle-
naars. Maar 't ging best.
Vooral is het nog zo prettig, dat overal Hollands ge-

sproken wordt. Toch komen we meer en meer in de
streek, waar Frans de taal is.

Na de dagtaak afgewerkt te hebben, de verdere tocht
besproken. We kiezen de richting Mons, ook al met de
hoop, dat de wegen daar wat beter zullen zijn. Want
al is men overal met alles ons terwillc en behulpzaam,
de wegen zijn in België ontzettend slecht.

8 November. We hebben Mons gehaald. Maar 't was
een hele tocht en we kwamen er eerst omvijf uur aan.
Toen was het al donker, 't Was wel een mooie tocht.
Overal weiden met koeien. Maar ook hoge heuvels en
allemaal met dichte bossen bedekt.
Het taject Halle-Mons was wel het zwaarste, dat we

tot nu hebben getrapt. — —
We hebben daarom een paar touwen aangeschaft.

Wordt de weg voor onze zware vracht ons te steil, dan
de touwen er aan en getrokken.
Dat gaat wel niet zo vlug, maar veel gemakkelijker

dan trappen tegen de hoogten op.
Bij Braine Ie Combcs hadden we weer pech. Weer

een stang van de wagen gebroken, finaal afgeknapt.
Natuurlijk eerst gerepareerd bij een smid. Het zaakje
heel stevig gelast, zodat het nu weer in orde is tot. . .

.

Zodra we Mons bereikten was onze eerste gang naar
de post. We waren nieuwsgierig naar nieuws uit Zand-
voort.
Gelukkig waren er brieven, zodat we weer een en

ander wisten van ons dorpje, dat nu zo ver van ons af
ligt in het vlakke land aan de zee.

Nog meer landen hadden in dit tijdsbestek aan het
gekkenspel deelgenomen: Bulgarije, Turkije, Japan (dat
er zich toe bepaalde de Duitse koloniën in Oost-Azië
in te pikken, immers „gouverner c'est prevoir), China,
de delen van het Engelse Imperium Canada en Austra-
lië, Brazilië, Portugal, Roemenië, konden niet achter-
blijven in de „frische, fröliche Krieg", zoals de Duitse
kroonprins het rampzalige gedoe betitelde.

Italië, volgens verèlragen bondgenoot van de centrale
mogendheden, zei dit verdrag op, en achtte in 1916 de
tijd gekomen, eveneens hun mannen in 't vuur te zen-
den, als hulp van de geallieerden.
Monsterachtig was de strijd. Monsterachtig de strijd-

middelen, monsterachtig de uitwerking ervan.
Duitsland gebruikte als plotselinge surprise de gif-

gassen, de tegenpartij bracht ontstelling te weeg met
de gepantserde strijdwagens, de tanks.
In de lucht heersten de vliegmachines, die dood en

verderf zaaiden. Zeppelins ondernamen „raids" op Lon-
den en Parijs en stelden toekomstige soldaten buiten
gevecht, door enige bommen op scholen te laten vallen.

Misschien nog geniepiger wapens waren de duikbo-
ten, die vooral tegenover handelsschepen buitenge-

woon heldhaftig plachten op te treden.
Zo was de vernietiging van onze weerloze „Tubantia"
een staaltje van ongekende durf en moed.
Zo verliep het ene bloedige jaar na het andere. Elk

oorlogvoerend land telde de treurenden bij duizenden.
Een scherp doorgevoerde blokkade hongerde Duits-

land uit. Toen kwam de „rucksichtlose" duikboot-oor-
log. Alles werd tot prijs verklaard, en toen ook kwam
Amerika met zijn onuitputtelijk mensenmateriaal, over-
vloedig voorzien van de nieuwste en meest geperfec-
tioneerde bewapening.
Dit was de genadeslag voor de Centralen. Na een

laatste opflikkering (het moorddadige offensief in de
zomer van 1918) volgde de volkoming ineenstorting van
het militaire apparaat der centrale mogendheden, nog
verhaast door een aan oproer grenzende ontevreden-
heid bij de burgerbevolking en de troepen.
De Duitse Keizer — hoofd van het leger — en de

Kroonprins, die „de Krieg" plotseling noch „frisch"
noch „fröhlich" meer vond, zochten hun heil in een
overhaaste vlucht naar Nederland, onder inwilliging
van alle door de overwinnaars gestelde eisen werd de
wapenstilstand op 11 November 1918 getekend.

De wereld was ontwaakt uit een bange droom! Een
eind was gekomen aan eert georganiseerde afmaakpar-
tij, die millioenen slachtoffers had gemaakt. (Laat ook

Mons ligt ook op heuvels, 't is een gezellige plaats
en telt 30.000 inwoners.
We tretten het in Mons wel. Ons kamp is tegenover

het station en daar het kermis is in Mons, hebben wc
als echte wereldmensen tussen de andere in tenten en
wagens wonenden ook een plaatsje gekregen.
De belangstelling voor Zandvoort is er ook. Wc moe-

ten voor de tweede maal zelts ons pakje aantrekken.
Als het even meeloopt, dan hopen wc morgen de

Franse grens te bereiken.
De beste groeten aan alle bekenden van Jan en Aric.

NED. VER. t. AFSCH. v. ALC. DRANKEN
Afd. Zandvoort.

Maandagavond a.s. 's avonds 8 uur houdt deze ver-
eniging in de grote zaal van „Ons Huis" een Propagan-
da avond, waar Ds. A. van der Heide, lid van de 2e
Kamer der Staten Generaal zal spreken over het onder-
werp „Volhouden en niet versagen".
Onze plaatsgenoot, de heer Smit, vertoont een paar

aardige films, terwijl verder luimige declamatie van de
heer P. van Ingcn uit Baarn de avond een gezellig ka-
rakter zal geven. De entreeprijs is laag gesteld, slechts
20 et., zodat men een ieder kan aanbevelen vooral aan-
wezig te zijn.

Kaarten voor werklozen tot een beperkt aantal te

verkrijgen bij de heer P. Koning, Pakvcldstraat 22.

Kaartcnvcrkoop verder bij 't bestuur en aan de zaal.

De 23e dezer, Vrijdag, 's avonds 8 uur houdt de afd.

een ledenvergadering in de „Oude Bewaarschool".
Behalve de gewcne punten van behandeling vermeldt

de agenda: declamatie van de heer A. Hofstra en een
bijdrage uit „Kleine Fakkels van mej. J. Schoppen.
De vergadering is toegangelijk ook voor nict-ledcn

die zelfs heel welkom zullen zijn.

VERLOTING J.C.G.O.B.
Nog steeds werden enkele prijzen niet afgehaald.

Nog drie weken en de prijzen vallen weer aan de
afdeling terug! Op onderstaande nummers zijn nog
prijzen verkrijgbaar bij Lies de Vries, Haltestraat 55.

41, 42, 57, 114, 117, 128, 165, 178, 197, 203, 206, 214,

228, 233, 243, 335, 355, 394, 464, 465, 471, 747, 780, 817,

959, 965.

OPBRENGST VALKENHEIDE.
Dank zij veler medewerking kon ƒ o5.16 aan V.FI.

worden overgemaakt.

15-JARIG BESTAAN DER EVANGELISATIE.
Dinsdag 20 Nov. a.s. zal de Evangelisatie haar 15-

jarig bestaan herdenken. De bijeenkomst, die dan des
avonds 8 uur in de Oude Bewaarschool aan de Duin-
weg wordt gehouden, zal een gezellig karakter dragen.
Verschillende vrienden zullen bij deze gelegenheid een
woord spreken.

dit goed tot U doordringen lezer, millioenen slachtof-
fers, mannen in de kracht van hun leven, vaders, zo-
nen, echtgenoten!)
En in de opwelling van de eerste ogenblikken be-

loofde men elkaar plechtig, dat „zo iets" nooit meer
zou gebeuren.

Flet was voor het laatst — uit — onherroepelijk uit!

De oorlog zou verbannen worden, als iets onmogelijks
in de „beschaafde" (ja, beschaafde!) samenleving.
Men had er genoeg van. Overwinnaars en overwon-

nenen, want voor beide groepen waren de gevolgen
even noodlottig. Prachtige toespraken, die het Volken-
bonds-instituut in moesten luiden, werden gehouden.
De Volkenbond werd opgericht. Ziezo, dit was ten-

minste de winst van de oorlog, die zich zelf nu ver-
moord had.

Es war so schön. . . . We leven nu 16 jaar later, en in
die zestien jaar hebben we heel wat beleefd, heel wat
ondervonden. O.a.
Ie dat de Volkenbond nooit aan zijn doel beant-

woord heeft, als instituut, dat de oorlog bant.
2e dat verschillende landen uit de Volkenbond ge-

treden zijn;

3e dat alle ontwapeningsconferenties mislukt zijn;
4e dat de wereld, zo mogelijk nog sterker dan in 1914

bewapend is; ;

5e dat een gevaarlijk „nationalisme" gekweekt wordt,
onder het mom waarvan bewapeningscredieten
worden geforceerd, en welk „nationalisme" nauw
grenst aan het gevaarlijke „chauvinisme".

6e dat een ellendig wantrouwen de wereld beheerst;
7e dat van een onderling vrij ruilverkeer tussen de

volkeren geen sprake is;

8e dat dit alles werkloosheid, economische ontwrich-
ting, armoede ten gevolge heeft.

9e dat politieke moorden (Dollfuss, Koning Alexan-
der) nog steeds plaats vinden, en met meer geluk
dan wijsheid niet de vonk waren, die het bus-
kruitvat in de lucht deed vliegen;

10e dat de idee: „uitbanning van de oorlog" nog steeds
een utopie is.

Dit lezer, herdenken we op wapenstilstandsdag 1934
Inderdaad „de beschaving" gaat wel met reuze schre-
den vooruit. En wij kunnen ons indenken, dat men in
de onbeschaafde streken, maar wij onze „cultuur" wil-
len brengen, met de vinger een zekere beweging naar
het voorhoofd maakt.
Het is beschamend over ons, maar waar!

(Nadruk verboden)
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STATIONSSTRAAT 14

Koopt Uw St. Nicolaasgeschenken bij het
Vertrouwde adres

Ruime sortering Cadeaux. Speciaal »n het om-
lijsten van portretten. Rep. aan alle meubelen

PROPAGANDA AVOND JEUGDKERK.
Zaterdag 24 Nov. houdt de Zandvoortsc Jcugdkerk

(ondorahl. van de Zandv. kring Gotlsd. Leven) een
propaganda-avond in de grote zaal van hotel Zomerlust
Aanvan<4 8.15 uur.

Wij wekken een ieder op deze avond vrij te houden
om daar kennis te maken met de .leugdkerk. Voor een
uitstekend programma is zorggedragen. Het bevat o.m.

muziek, zang, en een zeer bijzondere prijsvraag.

Spreker is de heer Ds. N. Padt.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij C. Meijer, Kostvcrlorcn-

straat 82; G._ Huberts, Tramstraat 5; IJ. Wiener, van
Speykstraat 5; G. v.d. Meer, Hugo clc Grootstraat 17

en des avonds aan de zaal.

TE HUUR VRIJE ONG. BENEDEN- EN BOVEN-
HUIZEN, bev. 4 kamers, badkamer, keuken. Grote zol-

der. Voor ƒ 6.25 per week.

MAKELAAR W. PAAP, ZEESTRAAT 14 TEL. 465

HEMELBESTORMERS.
De interessante film uit het hoofdprogramma is er

de oorzaak van, dat de populaire filmavond in de Hol-
landia Bioseoop aan het Stationsplein nu op Donder-
dagavond 22 November wordt gegeven.
Hemelbestormers heet het hoofdnummer.
Het is een Ufa lint, dat zich geheel aanpast aan de

belangstelling voor de moderne techniek, zoals die voor
het vliegen en het vlicgwezen vooral in deze tijden

wordt getoond.
Dit lint is dan ook aan de wonderen van deze tech-

niek gewijd, al wordt daarnaast ook, om aan de eisen

van het publiek te voldoen, het romantische ingelast.

Het brengt ons in het zonninge Italië en we leren de
luchtmacht kennen, zoals deze helaas tot nog toe ge-

bruikt wordt.
De hoofdpersonen zijn Mario Spada, kapitein bij het

Italiaanse vliegercorps en Carlo Banti, vlieger kapitein.

Mario heeft een knappe blonde zuster, die verloofd
is met Banti. Maar Mario heeft ook een interssante en
temperamentvolle verloofde. Olga Rosati.

En deze verloofde nu komt in figuurlijke en in letter-

lijke zin in botsing met Mario.
Dat is de knoop van het romantische gebeuren, en

het begin tot een spannende verwikkeling, zoals dat
zich verder tussen de twee vrienden in Hemelbestor-
mers ontwikkelt.

Als dan nog een liefdesbriefje van Olga en dat voor
Mario bestemd is in handen komt van Banti, heeft vlie-

gersroman haar spanpunt bereikt.
De afwikkeling?
Ook die zal geheel voldoen aan wat het publiek ver-

langt maar zal toch een heel grote verrassing inhouden
omdat Hemelbestormers een sloteffect heeft, dat tot

het laatste toe op bijzondere wijze de spanning van de
toeschouwer gevangen houdt.

GYMNASTÊEK
CLUBLESSEIM voor Dames en Heeren niet
meer dan 4 personen. Rhytmische Gym-
nastiek en sportmasage door l^eraar.

Brieven onder No. 2101 bur. van dit blad

M.M.
Heeft Uw al eens Stalen
gevraagd voor WINTER-
MANTEL, WINTERJAS
of COSTUUM, zoo niet.

Belt uw dan even 306 op
en ze worden U gezonden

KERKPLEIN - TELEFOON 306

Dames- en Heeren Kleermaker
Bontwerker.

Tevens Keer- en Reparatie-inr.

HDwmmsn^simsm

KOOPT UW PREMIE-OBLIGATIE BIJ

C. van Roon, het Gelukskantoor
TREKKING MAANDAG 19 NOVEMBER

KOOPT „HOEFIJZER-SPAARBRIEVEN.
Zij brengen geluk en welvaart.

Juis in deze slechte tijden

Kan zoo'n briefje U verblijden.

Bij van Roon daar moet je zijn.

Gelukskantoor. Jan Snijerplein.

Door mij werd uitbetaald op Lot. no.

6165 f 1000 lx; 20956 ƒ 1000 lx; 20992 f 1000 lx
20934 ƒ 400, 1 x; 15670 ƒ 400, 1 x; 6192 ƒ 200, 1 x;

5514 ƒ 200, 11 x.

C. van Roon - Jan Snijerplein 9

MQNOPOLE - ZANDVOORT
GROOTE ZAAL

ZATERDAG en Zondagavond

DANSEN
Leider de Heer J. STOL Jr.

Wedstrijd Dansen

The Monopole Gold Stars

ENTREE f 0.25

DAT IS ENORM
Onze bekende 1ste kwaliteit gekookte Rookworst
nu slechts 8 cent per ons; 38 cent per pond.
Onze heerlijke Ham, per ons 15 et

Rauwe Worst, per pond vanaf .... 39 et

Voor Fijnproevers,
Volvette Goudse Kaas, per pond ... 35 et

GROTE OMZET WAARBORGT KWALITEIT
Rauwe Worst, per pond vanaf 39 et

Van Balen's Thee, per ons 18 et

I, J, Knotter - Haltestraat 36

Teief. 453 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Donderdag 22 November - 8 uur

Het is ons een groot genoegen U deze week
iets weer bijzonders te kunnen presenteren, en
we! de grote Italiaanse vliegersfilm.

Het hoog lied van den „Vliegende mensch". Een
film van ongekende suggestieve kracht en avon-
tuurlijke pracht. Een film van staalharde man-
nen . . en vrouwen van zeer aparte schoonheid.
„Hemelbestormers" is de film welke vervaar-
digd werd met medewerking van de geheele
Staliaansche luchtvloot.

EEN ZELDZAME SUPERFILW1.

Deze film is nog niet in Zandvoort vertoond
H GEEN TOEGANG ONDER DE1SJAAR

Populaire Entreeprijzen 25 en 45 et. pi. bel. §
m$m*m:

Telefoon 18

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.60

PATRONEN NAAR MAAT
NIEUWE TELEFOON AANSLUITINGEN

242 Groen, E., loodgieter, Koningstraat 55.

273 Loos, W., Swalüëstraat 20.
456 Mijc, A. v.d., Schocniabrikant, Wilhelminaweg 2.

201 Rhijn, A. v., Koninginneweg 21.
Verhuizingen.

16 Dierenbescherming, Mevr. Bakker—Hensen,
Hoogeweg 38 naar mevr. Damcn, Hoogeweg 1.

507 Papierhandel, F. M. v. Deursen naar Rozcnnobel-
straat 18.

511 Wijnhandel, J. v.d. Mijc naar Swalüëstraat 4.

Nu inmerwijziging

:

520 Vollers, P. AL, Architect, Zandvoortselaan 215 in
telefoonnummer 1.

Vervallen aansluitingen:
470 Vlccshouwerij N.V. Amst. Haltestraat 5.

329 Haarl. Groentenhal, Haltestraat40
299 Bruinsma. W. Brcderodestraat 123.

314 Draijcr, S. O, Groenten- en fruithandcl. Kostver-
lorenstraat 1.

340 Taxi's Paeper en Derlagen, Stationsplein 9.

445 Trianon, Café Restaurant, Stationsplein 17.

449 Hotel Pension Lunchroom 1'Ocean. Dr. Metzger-
straat 81.

283 Herbschleb, M., Brcderodestraat 49.
237 Hogen-Esch, R., Groenten en fruit.

426 Wenntink, J., Brederodestraat 42.
204 Koper, J., Stucadoor, Brederodestraat 140
341 Lcendcrtz, mevr. S. E., Brederodestraat 119.
414 Lissone, mej. C. M., Boul. Paulus Loot 12.
483 Molenaar, F., Pension, Zeestraat 12.

233 Okkenburg. W., Brederodestraat 98.
435 Schelvis, J. J., Electr. bierbottelarij en mineraal-

waterfabriek.
281 Tasmania, Boul. Paulus Loot 1.

504 Ven, A. v.d. Haltestraat 42.

398 Wieringa. W. H., Brederodestraat 53.

178 Zwaanenburg, J. M. Drukkerij, Tramstraat 13.

1 ZANDVOORTSCHE RIJWIEL-
Ë — SPORTHANDEL —
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ARBEID ONDER DE ZANDV. JEUGD.
De Commissie van Evangelisatie uitgaande van de

Geref. Kerk alhier arbeidt gedurende een groot ge-

deelte van het jaar onder de Zandvoortse jeugd.
Zij vergadert wekelijks de jongens en meisjes in „Ons
Huis", "waar zij aangenaam -worden bezig gehouden.

Er wordt hun verteld van de bijbelse geschiedenis
uit de oude maar niet verouderde bijbel het boek der
Schoonheid.
Verder wordt met hen gespeeld, getekend, gehand-

werkt, enz. enz.
Nu wensen die kinderen ook KcrstFcest te vieren.

Bij die Kerstfeestviering behoort een versnapering,
een cadeautje, wat groen en wat bloemen.
Maar dat alles kost geld. En daarom wensen wen deze

week met een lijst bij U rond te gaan, waarop iedereen
naar vermogen voor bijdrage kan tekenen.
Wij hopen vele bijdragen te ontvangen in het belang

van de arbeid onder de Zandvoortse jeugd, hun en ons
dorp ten zegen. Met voorlopige dank,

De Commissie van Evangelisatie.

J.C.G.O.B.
Woensdag 7 Nov. hield de afd. Zandvoort van de

J.C.G.O.B. een pro.paganda-avond in „Ons Huis".
De Bondsvoorzitter, Evert Loerakker leidde de bij-

eenkomst.
De heer "W. Scheps hield een prachtige propaganda-

rede en legde vooral de nadruk op de nog steeds nood-
zakelijke strijd der geheelonthouders-beweging. Neemt
het jenever-alcoholisme af, het bicralcoholisme toe.

Let op uw zaak. Weest strijder, weest jong, moedig
en krachtig. Houd vol de strijd om dat ge voelt, dat
liet moet.
Het muzikale gedeelte van deze avond werd ver-

zorgd door mcj. J. Hollcnbcrg, welke zeer gewaardeerd
en waarvoor haar een kleine bloemenhulde gebracht
werd.
Verder weerklonk vrolijke samenzang der leden en

werden beide voordrachten zeer verdienstelijk ge
speeld en met luid applaus beloond.

Als altijd was de hele avond weer fijn verzorgd en
kunnen de J.C.G.O.B.-ers, na alle moeite, met trots op
deze avond terugzien.

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Een goede dag, vijf elftallen wonnen hun wedstrijd

en een speelde er gelijk en 1 verloor er, dus een mooi
Tesultaat.

A.s. Zondag een kalme dag. Wanneer de H.V.B, toe-

stemming verleent om het tweede elftal wat tegen D.
CO. moet spelen om 12 uur te verzetten, dan speelt

Zandvoort 1 om 2 uur een wedstrijd tegen de tweede
fclasser Spartaan. Als de gcel-blauwe biljetten hangen,
gaat de wedstrijd heslist door, dat kan een aardige
strijd worden. Jun. A gaat naar I.V.O. om 2 uur en Jun.
B ontvangen D.C.O. om 10 uur. Zaterdag Adspiranten
A orn 2.30 uur tegen R.C.H. A.

WINTER HUISVLIJT.
De avonden zijn al lang geworden. Nu worden in de

gezellig verwannde kamer bezigheden gezocht. De één
zoekt in een mooi hoek afleiding, 'n ander in breien en
andere handwerk] es.

Als een van de mooiste werkjes in winteravonden
is wel figuurzagen en houtsnijden wat al aardige, zelfs

kunstvoorwerpen kunnen vervaardigd worden. Voor-
werpen, die jarenlang dienst doen óf als sieraad wor-
den bewaard.
Het materiaal voor zagen en snijden is niet duur en

is te Zandvoort in de Huisvlijt, Haltestraat 65, in grote
keuze voorradig. Een kijkje in de etalage zal u daar ze-

ker van overtuigen.

Dames en Heeren
De winter is in aantocht, en met hem de Bals, Uitvoe-
ringen en Feestdagen. Het is dan. ook nu de tijd om uw
Kleding in orde te brengen of u tijdig te voorzien van
een Smoking, zwart Colbert en vest met fantasie Pan-
talon. — Het beste en het voordeligst slaagt u bij ons.

ONS RECLAME SMOKING ./ 45.—

Ook voordelige AVOND JAPONNEN van prima
zwarte zijde met glanzende diagonaal ... ƒ 17.50

Model naar keuze.

ZWART COLBERT en vest met fantasie pantalon
in alle prijzen. — Vraagt onze staalcollectie.

Reparatie van alle soorten Bontwerk geschiedt vak-
kundig, vlug, goedkoop.

H. LUÏJTE Jr- - Pakvefdstr* No. 3

heeft u Em^ms
OfoZE ETALAGE AL EENS BEKEKEN?

DAN ZULT U ZIEN, DAT ALLES OP
HUISVLIJTGEBIED BIJ ONS VER-
KRIJGBAAR IS. — FIGUURZAAG- EN
HOUTSNIJWERK, LEDER en BENOO
DIGÜHEDEN HIERVOOR, enz. enz. enz.

Grote sortering Houtsnijmodellen op hout

gedrukt, tegen zeer verminderde prijzen.

Komt dus allen naar het welbekende adres:

De Huisvlijt Haltestraat 65

E. Koniti!
Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

Administratie-Bureau „Linda"
HUGO DE GROOTSTRAAT 15

Behandelt Uw correspondentie, ook bij U aan
huis, — Typt Uw verzoekschriften, brieven, for-

mulieren, — Maakt Cyclostyle-werk voor circu-

laires, verslagen enz. — Administratie, incasso,
contröle-werkzaamheden.

Strikte geheimhouding.

— Vraagt tarieven zonder verplichting. —

ZANDVOORTSE CRICKET- EN HOCKEY CLUB.

Bloetnendaal Comb.—Z.C.H.C. 4—2.
In een j.l. Zaterdag gehouden hockeywedstrijd tegen

een Bloemcndaal-Comb. heelt de Z.C.H.C. de goede' in-
druk die ze tegen „Stra^ berries" gemaakt heett beves-
tigd.

Blocmendaal kwam met een sterk-' combinatie in het
veld waarin vier eerste elftal spelers opgenomen waren
De Z.C.H.C. heeft uistekend partij gege\en en het

doelpunten verschil bleef klein.
Over de wedstrijd het \olgendc:

Blocmendaal neemt direct het spel in handen en komt
overweldigend opzetten, liet Z.C.H.C. achti-rtno houdt
echter goed stand en geelt geen schietkansen; na c.n-
geveer 10 minuten weet het zells het spel te \erplaat-
.sen en kan tic voorhoede met open spei aan den slag
gaan.

Eerst wordt een buitenspel doelpunt geannuleerd
maar even later schiet A. Bolwidt van dichtbij hard in
(0— l). Toch is de Blocmendaal aanval op den duur te
sterk en weet door een zuiver geplaatste push de stand
gelijk te maken.
Na de rust heelt de Z.C.H.C. geen geluk als Bloc-

mendaal eerst een buitenspel-doelpunt scoort en even
later

r
l . Paap, die overigens uitstekend keepte, een fout

maakt.
Z.C.H.C. blijft goed doorwerken en T. Polman weet

uit een corner keihard te scoren.
Alle pogingen worden nog in het werk gesteld om

gelijk te maken maar even \oor het eind maakt Bloc-
mendaal er nog 4—2 van.
Blocmendaal -speelde een technisch verzorgder spel,

vooral de voorhoede was werkelijk eerste klas.
Z.C.H.C. speelde over het algemeen goed en enthou-

siast. In de voorhoede werd nog te onbesuisd gespeeld.
De kanthalis verdedigden goed maar steunden de voor-
hoede onvoldoende. De achterhoede was safe; v. Perl-
stcin en van Oostendorp waren de uitblinkers.

Als geheel was deze wedstrijd een uitstekende oefe-
ning.

^
A.s. Zondag de revanche-wedstrijden tegen de Straw-
berrics. Dat winnen wc weer lui!

Hedenavond wordt ieder bij Stol verwacht voor enige
besprekingen. De heer Bolwidt houdt een causerie over
hockey; na afloop wordt gedanst tot 11 uur, dan alle-
maal naar bed om Zondag fit te zijn.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Frans, zoon van C. Keur en J. B. Górtz;

Gcrda, dochter van T. Kcrkman en J. C. Dekker
ONDERTROUWD: G. A. Kop en K. Semcl: A. Ree-

kers en K. Koper;
OVERLEDEN: E. .1. Mclgers, weduwe van N. Kei-

ler, ouel 78 jaren; Jb. Schaap, oud 15 jaren.
GEVESTIGDE PERSONEN:

A. Santee Landweer van Almelo Duinrooslaan 4;
H. Ch. Gompcrts van Amsterdam Teunisblocmlaan 10
L. den Uijl van Velsen Bildcrdijkstraat 6.

P. Ph. Fraenkel van Brussel Trompstraat 1

J. Nicken van Amsterdam Kostverlorenstraat 73.

VROUWENHULP
Met hartelijke dank voor het reeds ontvangene, moe-

ten wij weer vragen. Kan iemand een moeder helpen
aan een wagentje voor haar twee en een half jarig
kind? — Weet u dat wij zo heel graag nog kleren en
schoenen zouden ontvangen? Er is veel nodig. Schoe-
nen in alle maten, vooral ook mannenschocnen no. 44.
Adres voor ontvangst mevr. v. Oostendorp, Wester-
parkstraat 17, telefoon 440.

Bij voorbaat veel dank. Comité Vrouwenhulp.
Ook een kachel behoort nog tot de grote behoefte.

Vrijdag 23 November - 8 uur
slechts één voorstelling van het gezelschap

friis S<sh a ke is w ss n

Revue Operette in 7 Taferelen. Auteur com-
ponist RENEE DE VOS.

Deze Revue-Operette speelt ten tijde

van de Franse revolutie, omstreeks 1794.

i^"* 30 Medespelenden 30 *"^1
o.a. FRÏTS SCHAKELS - EWISLE VASM
BOSCH - EWIMY ESVSERAINTTS - LILLY
CASSAIVI - ALEX DE MEESTER - BEPPY

IVIOUTOrJ en vele anderen.

GROOT DAMES- EN HEREIMKOOR.
Groot Orkest o.l.v. van de Auteur en com-

ponist RENEE DE VOS

Prijzen der plaatsen: f 0.50, f 0.75, £L~, fL25
plus rechten*

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigarenmagazijn
Eisenhardt, Stationsplein.

HEDEN Zaterdag OPENING van een zaak in TABAK, SIGAREN ^
en SIGARETTEN. Aile 1e klas merken voorradig, tevens de be- ^kende Henk Jonkmans sappige ongesausde en Braziel pruim jST

a 12 en 16 et per- heel ons. 1^
Tevens aan verbonden de Goedkoopste Boekhandel, als reclame jP

een bloc Post 100 vel slechts 12 et V
Cahiers 80 bladz 5 et., 10 stuks 45 et <&
Als bijzondere attractie geven wij elko kooper van 30 et uit de boek- ^
handel een FRAAIE VULPEN of VULPOTLOOD geheel GRATIS ^
Aanbsvalend, Sigarenmag. „HEJO" - Zeestraat 64b b.d. Haltestraat

sa: EN J0CK.O VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Roiman (Nadruk verboden)

De avond daalt, en onze vrienden Want als zij zich omdraait, ligt daar
Zijn steeds nog niet terug, 't Wordt nacht! Ons vriendentwcctal, keurig net,

„Ziczoo", zegt zuchtend juffrouw Hupstra, Alsof het altijd zoo behoord had,
„Ik gan naar bed, daar lig ik zacht!" In juffrouw Hupstra's schoonc bed!
Maar ach, het arme mensch verbleekt, Help! Help! Moord! Brand! De stakker gili

Zoodra zij boven 't licht ontsteekt! Alsof een varken wordt gevild!



Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8.30 uur.

Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondsleden tegen verlaagd tarief.

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Mijnheer de Redacteur, Verzoeke beleefd opname
van het volgende.

In de gehouden leden vergadering van de Z.V.V.
„Zandvoort" heeft wethouder Slegcrs verklaard, dat

het College van B. en W. van Zandvoort gaarne een
lusie zouden zien tussen Zandvoort en. Zeemeeuwen,
daar dit de Gemeente minder geld zou kosten, aange-
zien beide verenigingen thans om steun kwamen.
Hiermede is deze wethouder zich te buiten gegaan

aan „Vorspiegelung falschcn Tatsachen".
Zover wij weten is nimmer om steun verzocht.
Voor de vereniging „Zandvoort" wordt in Rijks-

werkverschaffing een voctbaltcrrein in orde gemaakt,
terwijl de vereniging de „Zeemeeuwen" bij de raad een
verzoek heeft ingediend om haar een lening van ƒ 1000

toe te staan uit de gemeentekas voor het verder in orde
brengen van een tweede speelveld, wat reeds geheel ge-

ëgaliseerd en omrasterd is. Van deze lening zouden dan
jaarlijks aan aflossing ƒ 100 worden betaald plus rente

zo nodig.
Wij menen dan ook dat dit niet mag worden uitge-

legd als zou het geld kosten of steun zijn.

U beleefd dankend voor de plaatsing.
Namens het bestuur, A. DRAIJER, Secretaris

Kent Uw tijd f
door een goed Uurwerk. AIIe9 onder
garantie. Reparatie-Inrichting

h. m art i

m

PAKVELDSTRAAT 8—10

INGEZONDEN
buiten verantwoordelijk van de Redactie.

NOGMAALS HET ASYL.
Ofschoon ook ik het standpunt inneem van de Ver.

tot bescherming van Dieren, wat betreft het over en
weer schrijven in de pers, moet ik nu toch om een
plaatsje verzoeken in Uw veelgelezen blad.

In de eerste plaats, omdat ik de onwillekeurige aan-
leiding ben geweest, dat Mevrouw Blom v. Weezel

het stukje schreef over het gesloten asyl; ik heb n.1.

met haar het treurige van de tegenwoordige toestand
besproken.
En nu is mij gebleken, dat verschillende lezers uit het

stukje van Dr. Jongkind meenden te moeten begrijpen,
dat bedoeld stukje zijn ontstaan te danken heeft aan
het feit, dat aan Mejuffrouw BI. v. W. een „voordeeltje
is ontgaan, n.1. een vrije woning! En dat hindert mij ge-

weldig omdat daardoor mej. BI. v. W. geheel verkeerd
wordt beoordeeld. Ik heb haar leren kennen, als een
eerste dierenvriendin, die geen voordeel zoekt voor
zich zelf, doch het belang van de dieren op het ooog
heeft. Volgens mij is zij precies iemand, zoals Mevr.
Rijnders beschrijft als nodig voor een beheerder(ster)
van een asyl en waarvan deze verklaart, dat zo'n per-
soon zo goed als onvindbaar is.

Dat zij zeer veel voor dieren voelt zal ieder met mij
eens zijn, die weet, dat toen bleek, datdeNed. Ver. niet

in staat was een klein salaris te geven, zij zelfs tevre-

den was met de vrije „woning" alléén, om maar in de
gelegenheid te wezen voor de daar gebrachte zwervers
te kunnen zorgen. Want die woning verdient eigenlijk

de naam van woning niet. Het is n.1. het bovengedeelte
van een zomerhuisje, dat zoals Dr. Jongkind mij on-
langs mededeelde feitelijk onbewoonbaar is. De huur-
prijs bedraagt dan ook nog geen drie gulden per week,
doch de Ned. Ver. kan dit bedrag niet missen. Het is

dus wel treurig in Zandvoort. De ene vereniging heeft
geen geld en de andere heeft wèl geld, doch niet de
wil. Het is dan ook te hopen, dat het plan van enige in-

gezetenen, om een goed particulier asyl op te richten
binnen niet te langen tijd kan worden uitgevoerd. Im-
mers, dat de zwervers, die bij Dierenhulp worden ge-
bracht heelemaal naar Santpoort moeten, lijkt mij ook
geen goed toestand, al is het vervoermiddel nog zo
fraai!

En nu nog een dringend verzoek aan hen, die liefde

hebben voor hun eigen huisdieren. Houdt Uw katten
thuis en laat Uw honden niet zo los op straat lopen,
want niet alleen brengt het verkeer hen in gevaar, de
duinen lokken en daar wachten geweren en. . . . konij-
nenstrikken. En dat wrede vangmiddel is vaak dichter
bij Uw huis, dan U wel zoudt vermoeden, helaas dik-
wijls gezet door.... kinderen. Als de ouders toch wil-

den beseffen, dat het aankweken van dierenliefde een
eerste eis is van een goede opvoeding! Leert de kinde-
ren zacht zijn voor dieren en het zal hun karakter
enorm ten goede komen. Dierenbescherming is immers
mensenbeschaving!
Hoe onwetend wreed kinderen kunnen handelen bleek
Vrijdag vóór een week ongeveer 8 unr toen een jon-
gen blijkbaar uit de gegoede stand, met een zak op zijn

fiets de Zandvoortse laan passeerde in de richting

Bentveld. Even voorbij no. 80 schudde hij ... . een poes
uit de zak! Vóór het arme dier gelegenheid had om de
duinen in te gaan, werd het gelukkig opgenomen. La-
ter bleek, dat het moest jongen. Vermoedelijk had het
kind de opdracht de poes naar Diercnhulp te brengen
doch vond hij bovenbeschreven manier gemakkelijker
om zich van het dier te ontdoen.

B. W. HUYNINK,
Lid v.d. Ver. tot Bescherming v. Dieren.

Zandvoortse laan 26.

R FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.

IP^"" Scherp concurreerende prijzen.

21 NOVEMBER 1

OFFERDAG
NED. CHR. RADIO-
VEREEN1GIIMG=

Wat doet G IJ ?
Zie s.v.p. 't artikel in dit blad

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR:
ONGEMEU8. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
aebied. Inlichtingen kosteloos.

Ook als Uw kalenkachel brandt, kunt U niet buiten de

Optimus
Petroleum-Straalkachel

verbruikt nog geen cent p. uur
de volmaakte

Petroleum-Gasbrander

want de Optimus Straalkachel
is

Verplaatsbaar
II kunt de kachel van het eene vertrek
naar het andere dragen en in korten tijd

de kamers waar niet gestookt wordt, de"

slaapkamers, keuken, studeerkamer of
badkamer,

werkelijk „Warm" maken
En dan . . . het verwarmen van winkels, kan-
toren, werkplaatsen, pensionkamers, enz. enz.

Fabriceert Uw eigen gas!
Verkrijgbaar bij :

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat 19

19 No ir. begint tie

STAATSLOTERI)
Dus allen naar het

Hoefijzerkantoor

Stationsstraat 1 * Tel. 168

\Mw veilinggebouw

yiiDB WITTE
Iggjj ZWAAN
^®r"/^ Dir. Waterdrinker

Brugstraat 1-17-19
Telef. 464

Thans is de aangekondigde Inboedelveiling van
POSTSTRAAT 4—6 vastgesteld op

Donderdag 29 November a*s.

NADERE AANKONDIGING VOLGT
Dir. Veilinggebouw, De Witte Zwaan,
Makelaar W. Paap

HUUROVERNAME
GROTE VILLA, bev. hal, grote kamer ensuite, keuken',
kelder; boven 3 slaapkamers met badkamer; 2e etage:
2 slaapkamers met zolder. Grote tuin, vóór en achter,
met duinzicht voor ƒ 40.— per maand tot 30 April 1934.

Makelaar W. PAAP Zeestraat -Tel. 46S

INGEZONDEN.
Buiten verantwoording der Redactie.

Geachte Redactie, Beleefd verzoeken -wij opname
van onderstaande regelen in. Uw blad, waarvoor bij

voorbaat onzen dank.
Aan de leden van „Onderling Hulpbtoon"

Meerdere leden van O.H. zouden het ten zeerste op
prijs stellen indien in deze moeilijke tijden alle leden
van Onderling Hulpbetoon iets zouden kunnen doen
dat de noden in het algemeen en die der zieke leden in
het bijzonder zou lenigen.

Zou het b.v. niet mogelijk zijn dat wij één avond per
week kunnen wijden aan dit mooie doel, bijv. dat vrou-
wen en meisjes gaan breien., haken, borduren enz. de
mannen en jongens zich gaan bezig houden met hout-
snijwerk, schilderen, tekenen en wat dies meer zij.

Enerzijds kunnen de gemaakte werken voor dircet
practisch nut dienst doen voor het gezin hetwelk hulp
behoeft, terwijl de andere voorwerpen in den zomer
tentoongesteld zouden kunnen worden en daarna ver-
kocht of verloot ten bate van de Ziekenkas van onze-
vereniging.
Wij weten dat de Regering en Gemeente veel doen,

om de nood dezer tijden te verzachten, doch wij weten
ook dat bij ziekte in. het gezin veel komt vragen, ver-
sterkende middelen enz., terwijl zij die langer dan vijf-

tien weken ziek zijn geen uitkering meer ontvangen,,
daar de kas van O.H. niet toereikend is een langere
uitkering te geven. Vandaar deze oproep.
Een oproep die ongetwijfeld bij ons bestuur en le-

den weerklank zal vinden.
Wanneer wij allen, vrouwen, meisjes, mannen en jon-

gens één avond per week gaan besteden voor een groot
belang, „Onderling Hulpbetoon" in woord en beeld
waardig, dan kan heel veel worden gedaan.
Wij hopen dat dit schrijven aanleiding voor ons be-

stuur en leden moge zijn om dit initiatief te doen sla-

gen en dat er zo nodig een vergadering zal worden ge-
houden waarin een ieder met plannen naar voren kan
komen.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Geen opgaaf ontvangen.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB-
Brederodestraat 31.

Zondag 18 Nov. v.m. 10 uur de heer A. C. Reuijl.

nam. 5 uur: GEEN dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 18 Nov. v.m. 10 uur: Ds. N. A, Waaning.
nam. 5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 5.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 18 Nov. nam. 6.30 uur: Ds. N. Padt uit Zutfem
JEUGDDIENST.

Zondag 18 Nov. v.m. 10.30 uur de heer C. D. Moutijn
uit Leiden»

Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes m.
de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw-
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 8 uur congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.
Zaterdag 7 uur lof. 5—9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur-
Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30

Vrijdag 23 Nov. Aanvang Sabbat 4.00 uur.

Zaterdag 24 Nov. Einde Sabbat 4.48 uur.

ZANDVOORTSE JONGEREN KRING.
Zaterdagavond, 17 November te 8.15, in het gebouw-

Brugstraat 15 spreekt de heer N. Padt Jr., over „Zee-
reizen in vroeger tijden".

Onderhoud van Muizen
Solied en Goedkoop uitvoeren van all»

Timmer- en Metselwerk.

P. SCHAAP- Prinsenhofstraat 11 -Tel. 433

BRANDSTOFFEN PAKVELDSTRAAT 14

- TELEFOON 185 - C. BEEKHUIS
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HOLUtHDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 17 t,m. Woensdag 21 November - 8 uur

5 DAGEN (Opvoering van. de allerbeste Nederlandse
film

naar het bekende toneelstuk van HERMAN BOUBER.
Vervaardigd in de Cinetone-Studio te Amsterdam.

In de hoofdrollen: AAF BOUBER, FIENTJE DE LA
MAR, JOPIE KOOPMAN, CORRY VONK, SYL-
VIAN POONS, JOHAN ELSENSOHN, JOHAN
VAN EES en vele anderen. — Muziek en Liedjes van
LOUIS DAVIDS en MARGIE MORRIS.

Een film van eigen bodem en van eigen taal. Een film
die kan wedijveren met het allerbeste.

Als extra hoofdfilm het amusante Wild-West verhaal

Als actualiteit:

Aankomst van de UIVER te Melbourne

Toegang voor iedere Beeftijd*

Prijzen der plaatsen 40-65-90-110-135 et plus belasting

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigaren-

magazijn EISEWHARDT, Stationsplein,

Zandvoort.

Zondagmiddag 2,30 Familie-Kinder-Matinee

Opvoering van het Hollandse filmwerk

Als tweede hoofdnummer:

ou ¥oi Cowboy
Entree onder 14 jaar 20—30—50 cent plus belasting.

Entree boven 14 jaar 30—50—75 cent plus belasting.

Attentie!! Attentie!!
DONDERDAG 22 NOVEMBER -aanv* 8 uur

Populaire Voorstelling
met vertoning van de grote superfilm:

Een zeldzaam boeiend filmwerk, is vervaardigd met
medewerking van de Italiaanse Luchtvloot.

HEMELBESTORMERS is de film welke twee achter-
eenvolgende weken met enorm succes in het Rem-
brandt-Theater te Amsterdam is vertoond.

Deze film is nog niet te Zandvoort vertoond

|p#~ Entree 25 en 4-5 cent, pL belasting

Geen toegang onder de W jaar

Don 23cn November
hopen
WILLEM VISSER

en
JACOBA v. ROON
hun 55-jarige Echt-
vereniging te herden-
ken.

Zandvoort, 17 Nov.
Pakveldstraat 11.

Dankbetuiging

Hiermede betuigen wij
onze dank aan Dr. H. J.

BECKER en Zuster DINA
voor de hulp aan onze Moe-
der bewezen tijdens haar
ziekte en overlijden.

FAM. KELLER,
FPugo de Grootstraat 7.

TE HUUR:

Ongeni. Huis
Adres: J. v. Duivenboden,
Haltestraat 45.

BIEDT ZICH AAN.

MEISJE
voor den dag. Br. ond. no
2203 bur. Zandv. Crt. Ger-
tenbachs Drukkerij.

Voor Nieuwe en tweede-
hands MEUBELEN is

het beste adres:

„DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Te]. 464

TE KOOP GEVRAAGD:
Arbeiderswoningen
en een Pakhuis

Centrum dorp. Br. ond. no.
2202 bur. Zandvoortse Crt.
Gertenbachs Drukkerij.

TE KOOP:
derhouden

een goed on-

Slaapkamer-
Ameublement

bestaande uit Lits jumcaux
Linnenkast met Spiegel,
3 delig, Wastafel, 2 Nacht-
kastjes, Tafel en 1 Stoel.
Te bevragen bij de Jong,
Koninginneweg 11 huis.

Steeds te koop gevraagd:

Inboedels en zolder-
opruimingen

„DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

Essex Luxe auto 1930
4 deurs, zeer weinig gelo-
pen en in pracht conditie.
Prijs ƒ 200.—. Te zien
Cremcrstraat 29, Haarlem-
Oost

Te koop
1 goed heren Rijwiel ƒ 6.50
1 'Damesfiets . . ƒ 6.50
1 klein electrisch kacheltje
ƒ 2.— , gebruikt 2Vj p. uur,
1 electrisch kookapparaat
tevens verwarming /' 4.—

.

Koopjes. PARALLÈLW.17

TE KOOP:
1 Wit satijnen AVOND-
JAPON met onderjurk,
maat 42 a 44.

1 licht grijs georgette
AVOND- of MIDDAG-
JAPON, maat 42 a 44.

Tevens BRIDGE COATFE
m. 42 a 44, zwart fluweel.
Prijs zeer billijk.

Te bevr. Zandv.laan 149.

TE KOOP
een in goede staat zijndeKACHEL
met nikkel gem. met plaat
en pijp. Prijs ƒ 5.—

.

Aan het zelfde adres:
1 TAFELTJE met 3 Stoel-
tjes en een Poppenledikant
(alles nieuw) tegen elk aan-
nemelijk bod. Adres:
PARALLELWEG 19 ben.

GERTENBACHS
DRUKKER IJ

Leesbibliotheek

„GELRIA"
ZANDVOORTSE

COURANT
Telef. 135 — Achterweg 1

GOED DRUKWERK

KaaDS VEKGADEBING
In de Donderdagavond gehouden raadsvergadering

waren alle leden aanwezig. De heer Elffers kwam latei-

ter vergadering.

Ingekomen stukken.
Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten hebben o.a. goedgekeurd de uit-
gave voor het aanleggen van centrale verwarming in
het Oude Mannen- en Vrouwen Gasthuis.
De aangegeven wijziging in de begroting van het

Zuiderbad, waardoor ƒ 48Ó0 aan de reserve wordt toe-
gevoegd.
De voorgestelde huren van de aangekochte woningen

in Plan Noord.
Over de huurverlaging van de woningen van Ken-

dracht Maakt Macht en de daarmede verband houden-
de wijzigingen is door dat College de beslissing ver-
daagd.
Naar aanleiding van deze laatste opmerking kunnen

we melden, dat de goedkeuriim van Ged. Staten op de
voorgestelde wijze van huurverlaging voor de woningen
van Eendracht Maakt Macht is verkregen.

Adres Hotel- en Pensionhouders.
Bij de behandeling van de begroting zal dit adres in

behandeling genomen worden.

V.V.V.
B. en W. zullen een nieuwe voordracht samenstellen

en daarna in de raad brengen.

Fcrrer.
Wordt voor kennisgving aangenomen.

H. W. van Kempen.
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Kamer van Koophandel.
Ook dit adres zal bij de begroting behandeld worden.

Verzoek Bouwman.
B. en W. zullen over het gedane verzoek advies uit-

brengen.

Verzoek Koper.
B. en W. zullen hierover advies uitbrengen.

Adres Keur.
Ook hierover zullen B. en W. nader adviseren.

Vrijland zand Elswout.
B. en W. zullen met de heer Zwicrs overleg plegen.

Bestaan er geen overwegende bezwaren dan zal cen
accoord getroffen worden.

In de volgende vergadering zal dan een omlijnd plan
worden ingediend.

Voorstel Elffers.
Het voorstel Elffers wordt afgestemd met zeven

stemmen tegen en vijf voor.
Tegen stemmen de heren Slegers, Koning, Bolwidt,

Groen, Paap, Vader en Molenaar.

Parkeerterrein E.P.U.
Het voorstel van B. en W. wordt zonder bespreking

met algemene stemmen aangenomen.
Reclame Gemeente Woningen.

De heer Van Rijnberk heeït bezwaren en zou het ar-
tikel willen doen slaan op koopwaren. Hij wijst er op,
dat zo goed mogelijk en ook met succes het verkie-
zingsplakken en straatschilderen is voorkomen.
De heer Druijf meent, dat het cen ingrijpen is in de

rechten van den huurder.
Wethouder Slegers deelt mede, dat voor boottocht,

zang of voetbal het beperkende artikel niet van toe-
passing is. Maar voor politieke reclame acht hij het
wenselijk, daar de mensen niet meer dan nu tegen el-
kaar in het harnas gejaagd behoeven te worden.
Het voorstel Van Rijnberk wordt verworpen met

drie voor en negen tegen.
Het voorstel van B. en W. wordt daarna met acht te-

gen vier stemmen aangenomen.

Hockeyveld en Voetbalveld Zeemeeuwen.
De heer Groen vindt, dat er in de toekomst toch wel

zo'n veld nodig zal zijn en wil beslissing aanhouden.
De heer Van Rijnberk meent, dat Z.V.V. meer ge-

daan krijgt dan Zeemeeuwen.
Wethouder Slegers wijst er op, dat in het advies van

B. en W. staat „voorlopig". Men heeft nu reeds drie
objecten, voor werkverschaffing, de belt, het voetbal-
veld en waterpartij.
Wel degelijk is het college er van overtuigd, dat er

meer sportterreinen moeten zijn en B. en W. houden
daar het oog op. Alleen nu is het ogenblik niet gunstig.
Verder wijst hij er den heer Van Rijnberk op, dat Z.V.
V. Zandvoort nooit voordelen van de gemeente geno-
ten heeft. De Zeemeeuwen hebben nu reeds vijftien
jaar het gemeenteterrein in gebruikt, zonder er zelfs
maar pacht voor behoeven te betalen.
De heer Koning is er voor, dat de gemeente met geld

wel helpt, maar dat het werk met eigen kracht wordt
uitgevoerd.
Wethouder Molenaar gelooft niet, dat Gcd. Staten

dit zouden goedkeuren. Ook wijst hij er op, dat de
Kon. Ned. Voetbalbond hier het beste kan helpen, als
de bestuursleden zich hoofdelijk borg stellen.
Een voorstel tot aanhouden wordt verworpen.
Ook het voorstel van B. en W. wordt verworpen.
Daarna wordt het voorstel Koning, waarbij de Ge-

meente voor ƒ 1000 garant zal blijven aangenomen, met
de stemmen van de beide Wethouders tegen.

Instructie Zwïers.
Flet voorstel van B. en W. wordt zonder bespreking

met algemene stemmen aangenomen.

Gratificatie Badman.
FIct voorstel van B. en W. wordt verworpen met 8

stemmen tegen vier voor.
Met algemene stemmen wordt aangenomen, dat dit

jaar voor de laatste maal de gratificatie zal worden
verleend.
Daarna wordt met negen stemmen voor en twee te-

gen de extra toelage bepaald op ƒ 50.

Chr. en R.K. Lyceum.
FIct voorstel van B. en W. wordt met algemene stem-

men aangenomen.

St. Martha Vereniging.
Wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Ziekenfonds.
Bij de behandeling ontstaan breedvoerige besprekin-

gen, doordat verklaring verkeerd begrepen wordt.
Met algemene stemmen wordt het voorstel van B.

en W. later aangenomen.

Com. Bijstand en P. W .Elffers.

Wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Verzoek Kijkduin.
De heer Van der Moolcn wenst alle gelijk te scha-

kelen en te brengen op 15 cent per M 1

'.

Wethouder Slepers wijst er op, dat sommige stich-

tingen, zoals die van de Diaconie op lagere prijs zijn

ingesteld.
Het voorstel Van der Moolcn wordt afgestemd met

tien tegen en twee voor.
Daarna wordt voor nieuwe aanvragen de prijs op 15

cent bepaald en met ingang van 1 Januari 1935.

Adres parkeerterrein Boulevard.
Waar nog meerdere adressen in deze geest te ver-

wachten zijn wordt behandeling aangehouden.
Badinstructie Directeur.

De heer Druijf meent, dat waar de directeur reeds
drie jaar in functie is, wel over een vaste benoeming
gesproken kon worden.
Wethouder Slegers ziet er geen bezwaar in, dat de

directeur 's morgens bij de opening aanwezig is. Hij
toch draagt de verantwoording.
De heer Groen is het met die vroege tijd niet eens.

Dan zijn er toch maar enkele vroegbaders.
De heer Van Rijnberk maakt de opmerking, dat de

directeur der Bedrijven toch ook niet aanwezig behoeft
te zijn, als het douchebad geopend wordt.
Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen als re-

gel, hoewel men er rekening mede zal houden, als het
een vorige avond wat laat voor den directeur is gewor-
den.

Licht Wikkelaan enz. Bentveld.
Wethouder Slegers. deelt mede, dat de straten vol-

gens contract eerst overgenomen worden, als twee der-

de deel daarvan is uitgevoerd.
Intussen is men reeds in overleg getreden met de

eigenaar der gronden en zal getracht worden, zo spoe-
dig mogelijk aan het geopperde bezwaar tegemoet te

komen.
Ambt. Burgerlijke Stand.

Wordt met algemene stemmen aangenomen.

Huis Potgieterstraat.
Naar aanleiding van een ingekomen mededeling over

een huis in de Potgieterstraat vragen B. en W. de me-
ning van de raad.

Hierover zullen B. en W. in besloten zitting nadere
mededelingen verstrekken.

Adres Strandpachters.
De strandpachters hebben een nader onderzoek ge-

vraagd voor de resultaten van 1934. Zij verzoeken een
commissie, die aan de raad verslag kan uitbrengen tot

nader advies van het verzoek tot uitstel van betaling
en verlaging van de pacht.
De meerderheid van B. en W. heeft tegen het instel-

len van zo'n commissie geen bezwaar, de voorzitter is

er tegen.
De heer Bolwidt meent, dat waar verleden jaar door

zo'n commissie geen resultaat bereikt kon worden en
geen gegevens konden worden verstrekt, dat ook thans
meer het geval zou zijn. Hij wil liever, dat B. en W.
deze kwestie maar uitmaken.
De heer Druijf gelooft, dat de strandpachters in dit

jaar wel wat geleerd zullen hebben.
De heer Groen beveelt andere leden in de commissie

aan, gezien de critiek die uitgeoefend is.

De heer Van der Moolen gelooft ook, dat uit het
adres voldoende blijkt, hoe men tot meewerken ge-
neigd is.

damestassen, portemonais, auto-

plaids, tochtdekens en duizend

en één andere artikelen.

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

Cadeau I Cadeau!
PROFITEER VAN ONZE „UIVER"-RECLAME ! !

Bij aankoop van ƒ 1.— artikelen 'n Uivervlag cadeau.

De echtegoedkopeAmsterdammer
HENK SCHUILENBURG.

ALLEEN: GROOTE KROCHT 13

RIJWIELEN — ONDERDELEN — BANDEN
ELECTRA-ARTIKELEN — LAMPEN

EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING

GROTE AFSLAG
RUNDERLAPPEN vanaf 40 et

VLEESHOUWERIJ

A. MOLENAAR
Schoolstraat 3 — Telefoon 534

Wij verzoeken onze geachte Clientèle,

zoo mogelijk reeds Dinsdag 20 JVov.

eventuele bestellingen te willen op
geven, daar Woensdag 21 INlov. ons
gehele personeel in de gelegenheid
zal worden gesteld de Thuiskomst
van ,,De Uiver" bij te wonen.

De zaak blijft echter dien dag geopend,

Luxe Brood-, Banketbakkerij en Lunchroom

L. J. RINKEL v.h. H. J. Carels

Groote Krocht 4 - Telefoon 22

i

Koopt geen Vergas
sings-apparaat voor U
zich onze toestellen hebt

laten demonstreeren*

é
-£-.~i5™_ÏÏZ&+

Geen Reuk

Geen Gevaar

Minder Werk

Goedkooper

!"«>

Haltestraat 37 - Telet 311 |

Besloten wordt een commissie van vijf leden te be-
noemen.
Na een aantal stemmingen worden gekozen de he-

ren Druijf, Paap, Van der Moolen, Slegers en Molenaar.

Tuschinski.
Door den heer Tuschinski is in 1933 een bedrag van

ƒ 5000 aan de gemeente geschonken, waardoor verschil-
lende verfraaiingen uitgevoerd konden worden.
Zo werd de Boulevard Paulus Loot verbreed, vlucht-

heuvels aangelegd, borden geplaatst en de Zceboule-
vard verbeterd.

In totaal bedragen de uitgaven ƒ 8378,65 De heer
Tuschinski heeft ook het meerdere bedrag van 3378,65
voor zijn rekening genomen.
Een mooie herinnering aan het Straperlo-jaar en B.

en W. stellen dan ook voor deze schenking te aanvaar-
den.
Wordt met algemene stemmen aangenomen.

Adres Z.B.B.
De heer Van der Moolcn vraagt behandeling van het

adres van de Z.B.B, en van Van Soolingen.
B. en W. willen liever eerst daarover advies uitbren-

gen.
De raad gaat daarmede accoord, want een dadelijke

behandeling wordt afgestemd met zes voor en zeven
tegen.

Rondvraag.
De heer Van Rijnberk vraagt betere verlichting van

het Badhuisplein.
De heer Koning wenst in besloten zitting het ver-

zoek van den heer Bouwman te bespreken.
De heer Van Sluisdam bepleit nog eens spoed om te

komen tot verlichting van de nieuwe wijk te Bentveld.
De heer Groen wijst op de gevaarlijke hoek bij Djie-

huizen, vooral 's avonds.
De heer Druijf vraagt naar de schorsing bij de werk-

verschaffing.
Wethouder Slegers deelt mede, dat een der werklie-

den door den Rijks Inspecteur voor twintig weken ge-
schorst is. Over de andere is nog geen beslissing ge-
nomen.
De heer Paap vraagt naar snellere wisseling van tij-

delijke werkkrachten bij de Bedrijven.
De heer Vader dringt aan op meer spoed bij het in-

stellen van de ventvergunningen.
Nadat de heren beantwoord zijn gaat de vergadering

over in besloten zitting.

aa

Groote Prijsverlaging

!

HUIZE VENNIK

MARSEPAIN
EIGEN FABRIKAAT
IN DOZEN f 1."
GEEN DEPOTHOUDERS, ALLEEN
KERKSTRAAT 2-4-S

IN UNIFOM.
Voortaan zullen de onderwijzers in Italië in uniform

voor de klas staan. Het uniform zal zijn dat van offi-

cieren van de fascistische militie.

De onderwijzeressen zullen .een uniform moeten dra-
gen zoals de leidsters van de jeugdorganisaties.

OOK DAAR LAGER.

Bij de Nederlandse Spoorwegen zal een tien procent
loonsverlaging worden ingevoerd.
Er was reeds een verlaging van vijf procent. Over

de tweede helft was onderhandeld met de Personeel-
raad en was men tot een gunstige overeenstemming
gekomen.
Thans is bekend geworden, dat de tien procent kor-

ting met ingang van 1 Januari 1935 verplichtend is ge-
steld.

GAAT HET DIEN KANT UIT?
We hebben wel eens laten dooreshemeren, dat er bij

het vragen om steun voor bedrijf of industrie en bij het
vragen am bescherming van hoger hand, een gevaar-
lijke kant aan die zaak zat.

Een gevaarlijks kan, die maar te veel over het hoofd
wordt gezien of te licht geteld.
De gevaarlijke kant is deze.
Als de regering steun aan bedrijf of industrie ver-

leent, dan wordt de regerings invloed vergroot en daar-
mede gepaard moet noodwendig gaan: overheidsbe-
moiing.
Een voorbeeld, hoe het gaan kan geeft België.
Het tot nog toe gevolgde stelsel van vergunning ver-

lening voor boter invoer geeft zo grote moeilijkheden,
dat de regering besloten heeff, zelf deze invoer in han-
den te nemen.

NAAR DE BELT.
Het is tegenwoordig een gekke wereld! Dat is de

klacht, die men overal en bijna in elke kring kan horen.
We zullen voorlopig daar niet verder op ingaan,

maar een van de dingen, waarvoor wij tot nog toe geen
oplossing hebben kunnen denken is wel de voedselver-
nietiging.
Dat aan de ene zijde stapels groenten naar de belt

worden gebracht, terwijl aan de andere zijde in honder-
den gezinnen gebrek wordt geleden aan het meest no-
dige.
Nu weten we wel.dat men niet uitsluitend zich met

groenten kan voeden, maar zo het met het een is, is

het ook met het ander.
In de maand October waren aan de Beverwijkse vei-

lingen onverkoopbaar, omdat de vastgestelde minimum
prijs niet gehaald kon worden ongeveer 40.000 kroppen
sla, 20.000 k.g. spinazie, 200 bloemkolen, 2000 struiken
andijvie en 700 k.g, tomaten.
Dat is over een maand en kleinere hoeveelheden la-

ten we dan buiten beschouwing.
De onverkoopbare groente werd naar de belt ge-

bracht.
Ja, 't is wel een gekke tijd!

Adverteert in dit Blad



Nuttige
Sint Nicolaas

CADEAUX

Het Revue- en Operettegezelschap Fritz Schakels met
de Revue Operette Marie Louise.

Vertoning op Vrijdag 23 Nov. in het Hollandia Theater

Vrijdag 23 Nov. brengt het gezelschap van Frits Scha-
kels in het Hollandia Theater de revue operette „Ma-
rie Louise", auteur componist Renée de Vos. Deze opc-
.rcttc, niet te verwarren met andere revue operette wel-
ke onder die naam worden opgevoerd, behandelt een
•episode van omstreeks 1790 in Parijs.

Het volk, dat de uitspattingen der edelen aan het
hof van Lodewijk de XVI moe is, schoolt te samen,
-om door een revolutie de edelen en hun vorst te ver-
jagen. Onder de leiders van het volk bevinden zich
Danton en zijn vriend Desmoulin, die zich met hart en
ziel voor die taak hebben opgeworpen. Op een hunner
propaganda reizen door het land, maken zij in de dili-

gence kennis met Marie Louise, die met haar neef Mar-
kies d' Orsay (een intiem vriend van Lodewijk de XVI)

juist van een buitenlandse reis terug komt. Marie
Louise die de twee romantische figuren Danton en Des-
moulin niet onaardig vindt, besluit tijdens deze reis
wat niet hen te flirten. Ofschoon Markies d'Orsay op
:z'n bekoorlijke nicht Marie Louise verliefd is, duldt hij

deze flirt om zodoende Danton en Desmoulin, die hij

'herkend heeft als gevaarlijke volksleiders, enigszins te
•compromiteren. Voor Marie Louise schijnt het spelen
met vuur, vooral met Danton ernstig te worden. Als
Danton en Desmoulin aan een der buitenposten van
Parijs soldaat Lefebre, soldaat Pato, Madam Sans Gene
en Korporaal Bonaparte en Madame Damarge (de heks
van Parijs) ontmoeten, besluiten zij gezamenlijk de

plannen te bespreken om tot een revolutie te komen.
"Deze plannen worden gedeeltelijk afgeluisterd door
Markies d'Oorsay, die de koning hiervan schriftelijk
verwittigt. Tijdens een feest ten paléize van Markies
•d'Orsay, vindt hij een ogenblik tijd de volksleiders
Danton en Desmoulin te ontvangen, die hem de eisen
-van het volk komen overhandigen. Markies d'Orsay
dwingt nu nogmaals Marie-Louise, Danton en Desmou-
lin zodanig te compromiteren, dat zij door het volk
-verstoten zullen worden, echter heeft hij buiten de
-werkzaamheden van Madam Damarge gerekend, die
deze plannen verhindert. Het slot geeft nog een span-
nende ontmoeting tussen verschillende hoofdpersonen,
-waarbij Desmoulin zich opoffert om het leven van Dan-
ton te redden. Van de medewerkende personen noe-
men wij allereerst Frits Schakels, de bekende komiek,
de man die al jaren lang duizende in Nederland laat
lachen, Emile van Bosch, de overbekende bariton van
de radio, gramofoon, opera en operette; Emmy Eme-
rants, de bekende soubrette, die in deze operette de rol

van Madame Sans Gene vervult, Lilly Cassani, zange-
res van de Staats Opera te Weenen, Alex de Meester,
de bekende komiek verder nog Arn. Schotanus, Sim
iCapper, Beppy Mouton, Tommy Leonardi, Ch. Braa-
kensiek, Kitty Keiler. Groot heren en dames koor en
ballet. Versterkt orkest, het geheel onder leiding van
de auteur componist Renec de Vos. Regie: S. v. Bosch.
Nieuwe decors en costuums.
De Pers schreef:

De Telegraaf. . . . Renee de Vos heeft hiermede een zij-

ner "beste werken geschreven. . steekt huizenhoog bo-
ven de buitenlandse producten die wij de laatste jaren
±e zien hebhen gekregen.
Het Dagblad van Noord Brabant.... een buiten-

gewone voorstelling er is gebrult van het lachen.
prachtige zang.... het publiek was enthousiast.
Alle andere bladen.... buitengewoon.

PLAN DE MAN.
De heer Jac. Engels sprak Dinsdagavond in Ons Huis
voor het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling over
het Plan De Man.

Duidelijk zette deze spreker de grondslagen van het
Plan De Man uiteen. Daarna schetste hij een verder
gaan door het landelijk uit te breiden tot wereldplan.
Vooral in deze tijden, nu alles ontwricht schijnt, is

zo n duidelijke uiteenzetting een leerzame avond, waar-
door vele dwalende gedachten op een vaste kern ge-
concentreerd kunnen worden.

Spreker wekte dan ook aan het slot van zijn rede op,
het mooie doel van het socialisme steeds voor ogen te

houden en het te dienen met opoffering, eerlijk en op-
recht met volle overtuiging.

NIEUWE SIGARENWINKEL „HEJO".
Heden, Zaterdag wordt Zeestraat 64b een nieuwe

zaak in Sigaren, Sigarettencn tabak.annex boekhandel
geopend. Als reclame wordt een practisch cadeautje
gegeven.

NAAR DE AANKOMST VAN DE UIVER

per Luxe Rinko Touringcar
f 1.— per persoon retour. Vertrek 10.45 uur

VOORVERKOOP VAN KAARTEN
VOOR DEZE ONTVANGST

AUTOMOBIELBEDRIJF RINKO
ORANJESTRAAT — TELEF. 224

Zooals:

Stofzuigers

Elec. Strijkbouten

Elec. Theelichtjes

Elec. Keteltjes

Bedwarmers enz.

vindt U bij

:

ZIET DE ETALAGE
Groote sorteering ST. NICOLAAS
ARTIKELEN van Chocolade, Mar-
sepain, Borstplaat enz. Alles eigen
fabrikaat.

Banketbakkerij J. E, STEENKEN
Groote Krocht 36 Telefoon 395

EXTRA AANBIEDING
JONGENS SCH00LLAARZEN

met dubbele zolen vanaf f 2.35
KAMEELHAAR PANTOFFELS
ZEER WARM genaaide leder zolen vanaf f 0.99
ZWARTLEDER RYTHMISCHE

TURNSCHOENEN vanaf f 0.75
BRUIN HEREN MOLLIERS vanaf f 3.25
FANTASIE DAMES SCHOENTJES vanaf f 2.95
ZWART CHROOMLEDER HEREN

PANTOFFELS vanaf f 2.40
BRUIN LEDER KINDER iVlOLLIERS

rubber zool vanaf f 1 .20

ALPH. SPRENGERS
GROOTE KROCHT 6 - TELEFOON 8

(tegenover het Gemeentehuis)

4> BEZOEKT A.S. WOENSDAG 4

t HET GEZELLIGE «BAL !

S
in Monopole, Stationsplein J

& ZIE GROTE BILJETTEN ^
^

Wegens vertrek te huur of te koop
2 ONG. VILLA's met twee BOVENWONINGEN en
een SOUSTERREIN met ZOMERHUIS.
Benedenhuis bev. kamer en suite, serre, keuken, waran-
da. Beneden, keuken, woonk,., 2 slaapkamers. Overal
vaste wastafels. Huurprijs ƒ 550 per jaar.

Bovenhuis
bevatt. Kamer ensuite met zij kamer, groot balcon;
2e etage 2 slaapkamers met zolder. Huurprijs ƒ 550 per
jaar.

MAKELAAR W. PAAP ZEESTRAAT 14 TEL. 465
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WINTERAARDAPPELEN KOPEN IS EEN ZAAKVAN VERTROUWEN
DOET U HET BIJ ONS, HET ZAL U NIET BEROUWEN!
EN DAN OOK NOG, EN DIT IS EEN WAAR FEIT

WIJ BLIJVEN STEEDS GARANT VOOR DE KWALITEIT!

Kralen, prima
p. k.g.

Duin Eigenheimers 8
Kleine Duin 6
Zeeuwsche Bonten 7
Zeeuwsche kleine Bonte 6
Zeeuwsche Blauwen 7
Zeeuwsche kl. Blauwen 6

Verkoop uitsluitend a contant

*



Geen heter Cadeau voor Uw Sint Micolaas ais oen——«^——

—

*

ERRES-, TELEFUNKEN- of PHIUPS-RADIOTOESTEL vanaf f 98.- tst f 350.-
Er zijn geen betere Toestellen voor dit geld verkrijgbaar. Komt vrijblijvend luisteren*

Radio Technisch Bureau C* FRAY - Groote Krocht 17 - Telefoon 310
ERKEND PHILIPS REPARATEUR.

MONOPOLE MENU.
Monopele staat deze weck in het teken van clc dans.
Een extra dansavond wordt Zaterdagavond — dus

hedenavond in Monopolo gegeven. De belangstelling
op de Zondagavonden getoond heeft de directie er toe
geleid, om aan het dringend verzoek te voldoen ook
op Zaterdagavond zo'n gezelligheidsavond te organi-
seren.

En de avond van heden en die van morgen — Zon-
dag — staat onder leiding van den heer Stol met mede-
werking van de onvermoeibare Gold Stars en de bij-

zondere Monopole stemming.
Ook deze weekeindavond zal in alle opzichten aan de

verwachtingen van het danslevcnde publiek beant-
woorden en voor de opvolgende avond beslist niet on-
der behoeven te doen.
Maar Woensdagavond, dat is beslist een extra avond.

Wc schreven reeds, dat Monopole in het teken van de
dans staat. Maar Woensdagavond is er zeer hoge dans-
kunst in Monopole.
Een UiverbaJ.
Wie het gladde dansvlak van Monopole kent, weet,

dat het verschil tussen zweven en vliegen slechts enke-
le centimeters bedraagt.

In werkelijkheid zal dit bal direct aansluiting geven
op Schiphol, want als extra prijs wordt op deze avond
een K.L.M, vlucht uitgeloofd.
Dan ontvangt elke tiende bezoekster of bezoeker als

geschenk een Uiverspcld, terwijl de heer Kiefer ons de
verzekering gaf, dat voor deze avond nog extra verras-
singen in reserve waren gehouden.
Nu als de heer Kiefer van extra spreekt, dan wordt

het ook iets bijzonders. Deze Uiver avond zal een bij-

zondere gelegenheid bieden aan Zandvoort voor een
spontane Uiver huldiging.
Dan beginnen de volgende Zaterdag drukke dagen in

Monopole. Over een weck wordt daar dan de Midden-
standstentoonstclling geopend.
Wc hebben hard gewerkt, zo deelde de heer Kiefer

ons mee, maar het is voor elkaar.

Nu, dan is het voor elkaar ook, want deze woorden
houden een vervulling van beloften in, die de beste ver-
wachtingen nog overtreft. Zandvoort voor Zandvoort,
moge dat op deze tentoonstelling heel duidelijk en heel
goed naar voren komen.

(Adv.)

N.C.R.V. JUBILEUMFONDS.
Op 21 November a.s. zal de Ned. Chr. Radio Vereni-

ging haar 10 jarig bestaan vieren. Het Jubileum Comité
heeft besloten tot de oprichting van een Jubileumfonds
welks opbrengst zal dienen tot de bouw van een nieu-
we Studio daar de oude veel te klein en te gebrekkig is.

Het bestuur der N.C.R.V. hoopt, dat het Nederlandse
volk, dat de Christelijke beginselen is toegedaan in de
Jubileumweek een som van ƒ 150.000 zal bijeen bren-
gen.
Alle leden en vrienden der N.C.R.V. worden daarom

hartelijk en dringend uitgenodigd op 21 Nov. om 8 uur
af te stemmen op Huizen.
De afdeling Zandvoort zou gaarne zien, dat alle le-

den en vrienden der N.C.R.V. daartoe krachtig zullen
medewerken.
Op 21 November zullen daartoe offerzakjes worden

rondgebracht, welke op 22 November weder opgehaald
zullen worden.
Het Comité wil deze collecte gaarne hartelijk aan-

bevelen en ziet uwe feestgave tegemoet.
Moge deze gave in waarheid een bewijs zijn van de

dankbaarheid, die wij aan de N.C.R.V. verschuldigd
zijn.

Hoogachtend, Het Comité:
J. W. Gosen, Voorzitter.
W. J. v. Zeijl-v. Eeke, Secr.esse.

KAMPEERDERS IN ACTIE.

Te Haarlem wordt getracht een vereniging op te

richten, die de belangen van de Haarlemse kampeer-
ders op het Zandvoortse strand zal behartigen. Een en
ander staat in verband met de voorgestelde wijzigin-
gen in de kampeertarievcn, die bij de begroting met
een aanzienlijke verhoging bedreigd worden.

Voor de koude dagen bieden
wij Uï
Wollen Dames- en Kinderkousen, prima

vanaf 49 et
Jongens Jaeger broeken en Borstrokken
in alle maten vanaf 36 et
Gemoltoneerde Kinder Onderpakken

vanaf 89 et
Flanellen Dames Nachthemden vanaf 69 et

Ruime sortering in He-rengoederen:
Jaeger broek of borstrok vanaf ... 69 et

Heren flanel, grote maat 69 et
Zuiver wollen dames Camisoles in de
beste soorten vanaf 79 et

Voor Uw HANDSCHOENEN bij ons het juiste

adres. — Verder ruime keuze in: Slaapsokken,
Skisokjes, Bedsjaals, Onderblouses, Flanellen,
Bedlakens, Jumpers, rokken, Japonnen

HET KOOPJESëfUiS
Kerkstraat 32 Naast Al bert Heijn

DROG ISTER IJ

L- BLAAUBOER
GEDIPLOM. DROGIST
Haltestraat 46 - Tel. 192

Speciaal adres voor:

ElastieKen kousen en
Buikbanden

Groote sorteering.

Laat bij ons U buik-
banden en kousen repa-
peeren het komt keurig
in orde.

BENEDENHUIS
bevatt. kamer ensuite, vóór- en achter serre, keuken.
Beneden Kamer ensuite, 2 slaapkamers, provisiekamer,
2 zomerhuizen. Huurprijs ƒ 625 per jaar.

BOVENHUIS
bevatt. 2 kamers, zijkamer, keuken, groot balcon, 2de
etage, 2 slaapkamers en zolder. Huurprijs ƒ 550 per jaar

Deze percelen zijn zeer geschikt voor geldbelegging.

MAKELAAR W. PAAP ZEESTRAAT 14 TEL. 465

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

Jan Snijerplein 11 Telefoon 554

P-P-

Dik Hollands

7 et

Ossevet P .P . 35 et
bij vlees

p. zakje

p. K.G. 10 K.G. H.L.

GROVE DUIN (niet hol) 6 50 3.10

GROVE DUIN REDSTAR .... 6 52^ 3.25
DUINDRIELINGEN 6 55 3.50

REDSTAR DRIELINGEN .... 6 55 3.50
BEVELANDER DRIELINGEN 6 50 3.00

BLAUWEN DRIELINGEN ..6 55 3.50

PUIK BEVELANDERS 6

POLDER BONTEN 6
FRIESE BORGERS 8

ZEEUWSE BONTEN 7

ZEEUWSE BLAUWEN 7

ZEEUWSE EIGENHEIMERS .. 7

DUIN EIGENHEIMERS 8

55
57V-»

70
65
65
65

3.40

3.70
4.20

4.10
4.10
4.10

75 4.90

De echte Zandv* Duinkralen 11 et p»K.G«, 10 K.G* voor £!—
Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

BesteB nu uw Wintervoorraad hijs ~9V

VAN DEURSENS Aardappelhandel
Kerkplein 8b

I Haarlem
Telefoon 74 - Zandvoort

Telefoon 14245 - 15879

HIMP, HAMP, HOUVAST!
De heer Post als directeur van het kinderkoor Jong:

Zandvoort heeft onze verwachting niet teleurgesteld
met zijn operctteavond in Monopole.
Jong Zandvoort heeft -weer op bijzonder goed ge-

slaagde wijze een ere avond gehad.
Zang en spel toonden een uitstekende verzorging-

waardoor het geheel een welverdiend succes oogstte.
De geschiedenis, gelijkend op het gegeven van riet

sprookje: Zwaan, kleef aan, bracht een spontane vro-
lijkheid onder de toeschouwers. En dat zij nog niet als.

de zure prinses een zwaan behoefden om te lachen, be-
wees wel de gulle lach ,die telkens de Monopolezaal
doorschalde.
Het applaus dat telkens als loon voor het gebodene

in ontvangst genomen moest worden, bewees voldoen-
de, hoc het werk van de heer Post en zijn Jong Zand-
voort door jong, maar ook door oud gewaardeerd werd.
De bloemenhulde, die de heer Post in ontvangst had

te nemen, was dan ook een goedgekozen vertolking van,
de algemene waardering.
Bijzonder vermelden we nog het succesvolle optre-

den van de Zandvoortse Mond Harmonica Vereniging
onder leiding van de heer Drommel. Wie zich indenken
kan, welke moeiten er aan verbonden zijn, om zo'n ge-
heel te vormen, zal zijn waardering voor het eenvoudi-
ge, dat zo'n groot succes had, zeker verdubbelen.
Deze goed geslaagde avond werd besloten door een

gezellig bal onder leiding van de heer Stol. Het dicht
bezette dansvlak van Monopole leent zich dan ook bij-
zonder om een gezellige avond ook gezellig te besluiten
En nu reeds zijn we nieuwsgierig, wat de heer Post

voor verrassing zal brengen, als hij bij de volgende uit-
voering met Jong Zandvoort voor het voetlicht komt.

VERLOTING JONG ZANDVOORT.
De op onderstaande nummers gevallen prijzen kun-

nen Zaterdag 17 Nov. nog afgehaald worden bij L.
Schuiten, Koningstraat 50. Na dien datum vervallen zij-

aan de vereniging.
95, 213, 267, 15Ö, 312, 336, 309, 375, 402, 392, 448, 456;

494, 489, 635, 746, 838, 903.

OPENBARE LEESZAAL.
Voor de Openbare Leeszaal hield dr. W. Banning uit

Bentveld in Ons Huis een lezing over: Literatuur en
Leven.
Dr. Banning schetste als „belangstellende" in de li-

teratuur zoals hij zich noemde het verband tussen lite-

ratuur en cultuurleven.
Wie deze spreker maar eenmaal mocht horen weet,

dat zijn hoorders weer een boeiende avond hadden.
Deze avond werd ingeleid door den heer Elffers, die

in zijn openingswoord de wens uitsprak, dat deze be-
langstelling de Openbare Leeszaal ten goede zou ko-

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdagavond hielden de Jonge Hervormden een bij-

eenkomst in de nieuwe consistorie der Ned. Herv.
Kerk. De heer Jan Giskes behandelde:- Kobeke wil de-
Wereld hervormen, een boek van Felix Timmermans-

KINDERKOOR ZANGLUST — DIR. JAC. HAMEL.
Meisjes en jongens deze week kon de repetitie niet

doorgaan aangezien de heer Hamel moest repeteren met
kinderen uit Amsterdam voor de binnenkomst van de
Uiver. Maar Vrijdag weer gewoon repetitie en op de
gewone tijd en in hetzelfde lokaal, allen aanwezig zijn,,

hoor. Het bestuur.

BEZUINIGING GAAT DOOR.
Reeds lang was er sprake van bezuinigingsmaatrege-

len, die bij de tram doorgevoerd zouden worden.
Deze bezuinigingsmaatregelen waren noodzakelijk ge-

worden door de minder gunstige bedrijfsuitkomsten.
Er is veel gepraat en veel geschreven over deze be-

zuiniging, die, gezien het grote aantal van het personeel
nog al van veel invloed.
Thans is het bezuinigingsplan bekend geworden.
Met ingang van 1 Januari a.s. zal het loon met 10%

verminderd worden met een minimum loon voor ge-
huwden van ƒ 24.30.

Een tachtig man personeel zal vervangen worden
door jongere krachten. Bij deze afvloeiing zal niet zo-
veel haast gemaakt worden, als eerst het plan was.
De ouderen zullen door jonge krachten vervangen

worden.
Intussen stelt de R.K. Vakorganisatie het verzoek

aan de directie voor, om de loonsverlaging progessief
te doen zijn ten voordele van de lagere lonen.

TANTE POS GAAT GOED VOORUIT.
Hoewel overal narigheid gehoord wordt en bedrijfs-

ziekte epidemisch is, gaat Tante Pos goed vooruit.
De totale opbrengst over het jaar 1934 was tot nu-

toe ƒ 53302.190. Dat is ƒ 1.308.990 meer dan begroot
werd.
Zou het geen aanbeveling verdienen, dat sommige

administraties eens bij het Postbedrijf in de leer gin>-

gen?
Of zou men soms postmensen daar wel een plaatsje-

kunnen geven, waar nu zo gemakkelijk de dubbeltjes*
rollen?

DAT WORDT NU ANDERS.
In het dorpje Hoogland, een plaatsje onder Amers-

foort, heeft de 22-jarige B. zijn dertigjarige broeder met
een broodmes doodgestoken, nadat een twist was ont-
staan over het kaartspelen, dat steeds in de woning
van hun moeder plaats had en waarover de oudste aan-
merkingen maakte tegen de jongste.
De dader was nog wel in voorbereiding om bewaar-

der van orde en rust en uitvoerder van gerechtigheid te

worden.
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Orgaan der Gemeente Zandvoort ~- OFFICJ.JUELE «ADCOIRANT met JJadg astenlij st
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave töertenbaehs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastcnlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg Telefoon 135

Van onze Wereldreizigers»

Wc hebben weer bericht gekregen van onze Zand-
voortsc wereldreizigers Jan Koper en Aric van Duin.
Ze menen het, onze jongens, want ze zitten nu reeds

in Parijs.

Of ze dus van opschieten weten.
We zeggen dit nu maar vast, omdat wc er niet zo ze-

ker van zijn, dat de verdere reis ook met zoveel spoed
zal worden afgelegd.

Parijs schijnt hun nog al te trekken, ze hebben het
daar heel goed naar hun zin en dus ....

Maar laten we hun dagtoeropgave niet vooruitgaan
en getrouw in volgorde weergeven.
We hadden onze jongens in de steek moeten laten te

Beaufort, waar ze Vrijdag 9 November arriveerden.
Zaterdagmorgen 10 November om negen uur was liet

vertrekken geblazen. Daar de vorige avond de aan-
komst in donker was geweest, viel er voor het vertrek
nog heel wat in orde te maken.
Maar 't kwam voor elkaar en om negen uur op tocht.

Toch kregen we nog oponthoud, doordat de gendar-
mes zich eens even met ons gingen bemoeien. Het
werd passcncontrolc, maar alles was in orde, dus dat
was spoedig afgelopen.
Om half twaalf zagen wc reeds de torens van Auver-

nis toen. . .

.

Ja natuurlijk, de stang.
Weer brak een stang. Toen maar weer op zoek naar

een smid. Arie wachtte maar op me terwijl ik op onder-
zoek uit was. Dat was geen pretje voor hem. Want het
ongeval trof ons hoog boven op een berg en 't was daar
alles behalve warm.

Plet mooie vergezicht dat hij daar had kon hem niet

warm maken, hij was vernikkeld toen ik met de gere-

pareerde stang terugkwam.
Maar flink aangepakt, de stang vastgekoppeld en

maar weer vooruit. Lopende, want de weg was te steil

om te fietsen.

Plotseling stopt met veel gekras een auto naast ons.

De h-,.rc^'E-tapp.&R--vii,.-öenda rme.ï'= •-- '«~~ ..-..,-.

Weer passcncontrole. Dat liep ons niet mee, want
een van die heren had veel bezwaar, omdat onze pas-

sen aan de grens niet afgestempeld waren.
't Was een moeilijk geval.

Hij alleen Frans, wij alleen Hollands. Maar veel woor-
den, die toch niet begrepen waren en nog veel meer ge-

baren konden we hem duidelijk maken, dat onze dou-
ane kaarten aan de grens wel afgestempeld waren.
Nu, toen was het spoedig in orde en mochten we ver-

der gaan.
We hebben toch wel het idéc, dat er als maatregel

na de koningsmoord te Marscille strengere maatregelen
genomen worden en dat er veel strenger op buitenlan-

ders wordt toegezien dan daarvoor.
We zifn nog steeds in boerenomgeving, maar nog al-

tijd midden in de bergstreek. Vandaag niet minder clan

zes en twintig bergen genomen.
Naar boven is het een hele sjouw. Dan is het beulen

de een trekken, de andere duwen.

VERLOREN SUPREMATIE.

De grote strijd is achter de rug! Een strijd, die de ge-

moederen in de voetbalwereld weken lang in beroering

hield.

De wereldkampioen — het vertegenwoordigend elf-

tal van Italië — was uitgenodigd, in Londen, op het

befaamde terrein van het niet minder befaamde Arse-

nal „Highbury" te komen spelen tegen Engeland. En
Engeland beschouwt zich eigenlijk nog steeds als de
primus interparis, ook als voetbalnatie.

Nu blaast Engeland altijd wel hoog van de toren. Al
bestaat het „splendid isolation" dan nog ;n naam, de zo-

nen Albions beschouwen zich zelf nog altijd als de uit-

blinkers op bijna elk gebied. Zelfs nadat zij zo nu en
dan harde lessen kregen.
En die harde lessen heeft het Engelse elftal m de

laatste jaren ook gehad. In het bijzonder als het zich

buiten de grenzen begaf.
In 1930 speelde in 'Berlijn Duitsland—Engeland. Re-

sultaat 3—3. In Weenen tegen Oostenrijk werd even-

eens gelijk gespeeld (0—0). Maar in 1929 waren de
Engelsen in Madrid door Spanje met 4—3 geslagen.

Het zelfde lot trof hun in 1931 in Parijs: daar gaven

de Fransen „de leermeesters" een 5—2 lesje.

In 1933 kwamen te Rome de Italianen voor het eerst

tegen Engeland in 't veld. Geen der partijen wist te

winnen. De uitslag was 1—1.

En dit jaar toerden de Britten in Hongarije en Tsje-

cho Slowakye. Veel pleizier hadden ze niet van hun uit-

stapje, want in Boedapest en Praag werden ze met de-

zelfde cijfers, 2—1, geslagen.

In Engeland excuseert men de op vreemd terrein ge-

leden nederlagen en gelijke spelen met de opmerking,

dat hun profs een zwaar seizoen achter zich hebben.

Maar dit geldt toch ook voor hun tegenstanders, die

geen van allen ,vrijaf" kregen voor het grote treffen.

In Londen echter bleven de gastheren tot nu toe

meester van het terrein, al is de glorie danig aan het

tanen. _ ,
.

Het is merkwaardig, dat Engeland voor deze ont-

moetingen bij voorkeur een datum stelt ver in het na-

jaar, als hun land bevangen is door de beruchte En-

gelse vochtige, natte, mistige weersgesteldheden, en de

terreinen ook daardoor zwaar en moeilijk, tenminste

Wat ons het meeste daarbij trof was, dat overal op
daarvan allemaal de naam op te geven. Maar overal
monumenten, gcdenknaalden en kerkhoven.
Wat ons het meeste daarbij trof was, dat overal op

de graven verse bloemen gestrooid liggen.

Overal ziet men daar ook de Franse vlag aangebracht.
Maar steeds met rouwfloers omhuld.
Om vijf uur 's avonds kwamen we in la Capclle aan.

Wc hadden veel moeite om ons door de mensen te
doen begrijpen. Maar 't ging, vooral ging het vlotter,

toen we ons van het Duits bedienden.
In een garage hebben we ons nachtverblijf op mogen

slaan. Nadat alles gereed was voor de nacht zijn wc de
stad ingetrokken om boodschappen te doen, want mor-
gen is het Zondag.
Die nacht hebben we fijn in de garage gemaft.
We zullen trachten morgen Lavne te bereiken. Of 't

lukken zal betwijfelen we, vooral als de bergjes zo hoog
blijven.

Maar enfin, eerst lekker geslapen en dan zullen wc
wel verder zien.

Deze nacht hebben we veilig en wel een dak boven
ons. Want het valt niet mee. Nog steeds staat er een
krachtige Zuid Wester.
Het blad, waarop deze mededelingen stonden was

vol en op een kantje daaronder stond gekrabbeld: p.s.

hebben 14 November Parijs bereikt. Daar zitten ze
dus in het hartje van Frankrijk.
Ook bijgevoegd schrijven hebben wc gelezen, dat het

eerst niet meeviel. Vooral door de taalmoeilijkhcden.
Als de autoriteiten niet konden begrijpen, werden ze

stug en kort. Maar onze Zandvoorters zijn Hollandse
jongens. Ze zijn taai en weten van volhouden.
Telkens maar terugkomen en dan lukte het wel.

Van Parijs hebben ze een ontzaglijke indruk. Je kunt
zo uit hun brief lezen, dat alles hen overweldigt. Ze
hadden wel een idéé, maar dat het zo was, dat hadden
ze zich toch nooit voor kunnen stellen.

Zo groots en zo indrukwekkend mooi.
Als strootjes in deze wereldzee drijvend hebben ze

toch ook weer ondervonden, hoe bereidwillig de echte
mens is.
""" VecTEebbën zê ie ifanTLen gehad in hun eerste dagen
aan de hulp van een Indiesman en van een Noor. Twee
jongelui, die voor hun plezier in Parijs vertoefden.
Ze staan met hun kamptent in het hartje van Parijs

op het plein van de Notre Dame, in de onmiddellijke
nabijheid van een politiebureau. Veiliger kan het dus
ook al niet zouden we denken.

Intussen gaan de zaken goed daar in de lichtstad.

Ze trekken vaak zo'n belangstelling, dat er opstop-
pingen in het verkeer ontstaan. Dan komt er natuur-
lijk gauw politie bij en moeten ze verder trekken.

Maar spoedig herhaalt zich het geval. Die belangstel-
ling levert natuurlijk klinkende munt op en ook dat zal

wel maken, dat ze enthousiast gestemd zijn.

Intussen vergeten ze Zandvoort en hun Zandvoortse
vrienden en bekenden niet.

Hun brieven sluiten met hartelijke groeten voor allen

en waarachtig ook al met: Bonjour monsieur.
Wat zeg je wel van der!

voor de tegenstander zeer lastig, te bespelen zijn.

Hiervan werd Spanje in 1931 de dupe. De Spanjolen
leden een zware 7— 1 nederlaag, niettegenstaande hun
doel verdedigd werd door de beroemde Zamorra.
Maar het jaar daarop bracht Oostenrijk, dat het be-

kende „wunder-team" in 't veld bracht het er veel be-

ter af. Met inspanning van alle krachten wisten de
Engelsen met 4—3 te zegevieren. Men moest na afloop

van deze wedstrijd toegeven, dat de uitslag net zo goed
andersom had kunnen zijn.

(Te meer valt daarom de uitstekende prestatie van
het Oranje-elftal op, dat de Oostenrijkers op hun te-

rugweg in het Stadion ontving en na een enerverende
striid een zeer eervolle 1— nederlaag leed).

Toen kwamen de wereldkampioenschappen. Enge-
land, in „splendid isolation" schreef niet in en bleef van
verre het zaakje aanschouwen, wat misschien gezien

het verloop van dit tournooi, nog zo slecht niet beke-
ken was.

Italië wist de begeerde titel te veroveren, en als „be-

loning" kregen Mussolini's zonen de vererende uitno-

diging, naar Londen te komen.
De uitnodiging w7erd aanvaard, en op Italiaanse wijze

werden de spelers, die de toer mee zouden maken, voor-

bereid. Een strenge selectie werd gehouden, en ten slot-

te werden een 20-tal spelers weken te voren in een

kamp ondergebracht en getraind.

Reeds een week vóór de datum waarop de wedstrijd

was Vastgesteld, arriveerde het gezelschap in Londen
om te acclimatiseren en gelegenheid te hebben door
bezoek aan League-wedstrijden het spel der Engelsen

te bestuderen.
Toen de grote dag was aangebroken, was het terrein

finaal uitverkocht, tiet was omringd door een inter-

nationaal gezelschap waaronder een 10.000 Italianen,

en voorts de kopstukken uit de gehele voetbalwereld,

alsmede de internationale sportpers.

Het begin was voor gasten wel heel dramatisch: het

eerste kwartier kregen ze geen voet aan de grond, en

de Engelsen deden wat ze wilden. De Italianen werden
geheel overspeeld, en van het kastje naar de muur ge-

stuurd. In deze periode scoorden de Britten drie

prachtige doelpunten, terwijl hun keeper, die zijn doel

overigens schitterend verdedigde, nog een penalty wist

te stoppen. • ... ,

Maar de Engelse profs zouden aan den lijve onder-

Welken lasten in 1935?

De tijd van de Gemeentebegroting i.s weer aangebro-
ken.
Een belangrijke periode in het Zandvoortse politieke

leven en na tic verkiezingsdagen wel zulke, die het
meest de belangstelling trekken.
De algemene belangstelling. Want ieder i.s nieuws-

gierig naar die cijfers, waaruit de belastingdruk valt af

te leiden.
Men hoopt en vertrouwt, want wie goed onthouden

kan heeft meermalen kunnen opvangen in de officiële
woorden, dat nog één, nog twee jaar de belasting in
volle gewicht zou drukken, maar dat dan verademing
zou komen.
Wij hebben die verzekering ten volle geloofd.
Waarom zouden we niet?
Maar in die jaren kan helaas nog zoveel gebeuren,

dat op de goede bedoeling, dus op vermindering van de
belastingdruk invloed kan uitoefenen.
In enkele jaren is er zoveel gebeurd, dat invloed heeft
uitgeoefend.
Noemen we alleen maar de mindere uitkering van

het Rijk aan de Gemeente.
Dat is een factor, die het: over enige jaren nog weer

heel wat verder terugschuift. Een factor, die bij de
nieuwe begroting een zeer grote invloed heeft doen gel-

den.
Aan de nieuwe gemeentebegroting gaat een toelich-

ting, gegeven door B. en W., vooraf.
Deze toelichting geeft de gronden aan voor de nood-

zakelijke maatregelen, die toegepast moesten worden,
om de begroting voor 1935 sluitend te kri'igcn

Die veranderingen zijn maatregelen, die zeer sterk
invloed zullen uitoefenen op de dagelijkse gang van
zaken.
Tc verwachten is daarom, dat bij de behandeling

in de raad nog vele wijzigingen aangebracht zullen
worden.
Welk beeld dan de begroting zal hebben, kan nu nog

met geen enkele grond voor zekerheid worden vastge-
steld.

Dat hei becid veel beter s.ju /djn, dai wauen «e niet
te veronderstellen.
Of het nog minder gunstig kan zijn, dat wagen we

niet te beoordelen.
Want met ene zeer belangrijke factor zal toch zeker

rekening gehouden moeten worden.
En dat is, dat de draagkracht van het publiek, vooral

van de middenstand, op schrikbarende wijze gedaald
is door de moeilijke tijdsomstandigheden.
Daarnaast vraagt de nood van de werklozen een

voortdurende zorg.
Bovendien — en dat is niet de minst onbelangrijke

invloed — bovendien worden er door zeer ingrüpcnde
rcgcj-ingsmaatrcgclen telkens weer andere toestanden
geschapen, zodat een vaste omlijning nog lang niet be-
tekent een blijvende regeling.
Als nu raadsbesluiten genomen worden klinkt reeds
vaak de twijfclvraag: Als Gedeputeerde Staten dat ten-
minste goedkeuren.

vinden, dat met hun tegenstanders niet te „spotten"
was, en over een serie „trucs" gebaseerd op incorrect
spel beschikten, die zelfs de Engelse beroepsspelcrs,
ook voor geen klein geruchtje vervaard, verbaasden.
Het was vooral de Italiaanse spil Monti, in ons land

ook wel bekend als eenter-half van het Argentijnse elf-

tal, en berucht door zijn spel tijdens het wereldkam-
pioenschap-tournooi, die links en rechts chargeerde en
rake opstoppers uitdeelde.
Dat hij weldra radicaal buiten gevecht gesteld werd,

behoeft niemand te verwonderen: hij kreeg loon naar
werken.
Maar toch, nadat de Arsenal-spelcr Hapgood, wel-

licht de beste back ter wereld een gebroken neusbeen
had bekomen, en zijn collega Bowdcn een gekneusde
elleboog, zakte de Engelsen af, en daarna ontwikkelde
de Italianen, ook tot rust gekomen een spelletje, dat
het Engelse publiek tot nadenken stemde.
De ruststand was 3—0. In de tweede helft ging het

initiatief grotendeels van de tien „Azurri's" uit, die

thans lieten zien, dat ze wereldkampioen waren. Ze
konden de achterstand tot 3—2 inlopen, en het had
weinig gescheeld, of ze waren nog gelijk gekomen.
Engeland heeft gewonnen, doch het was, en dat geeft

de Engelse sportpers over het algemeen gaarne toe, een
„Phyrrus" overwinning.
Zo schrijft de „Daily Mail": Wie kan nog ontken-

nen, dat de Italianen, ofschoon ze verloren hebben en
er zich incidenten hebben voorgedaan (we doen er goed
aan, ze maar direct te vergeten) ons het bewijs gele-

verd hebben, dat wij niet meer de onverslaanbare mees-
ters zijn?
Inderdaad, de Engelse voetbal-suprematie is ten ein-

de.

Op het continent hebben we — dat zijn thans nog de
meest vooraanstaande voetballanden, en in hoofdzaak
die, waar het proffessionalisme is ingevoerd, — niets

meer van de leermeesters op te strijken. ^
Het zal o.i. slechts een kwestie van tijd zijn, dat En-

geland op eigen bodem het bittere der nederlaag te

slikken krijgt als het er nog gelegenheid toe geeft,

want wedstrijden als Engeland—Italië vragen om geen.

herhaling.

(Nadruk verboden)
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Het zelibcsturingsrccht van de gemeenten wordt
overschaduwd door de crisismaatregelen van de rege-

ring.

Daarom is het heel goed mogelijk, als na veel passen

en meten de begroting door de raad eenmaal gereed is

gemaakt, dat er regeringsmaatregelen komen, die alle

zorgen, die men zich gegeven heeft tot nodeloze ver-

zorging maakt.
De voorbeelden zijn er van en waar de financiéelc

positie van Zandvoort niet zo heel rooskleurig ge-

noemd wordt vaak, daar staan ook hier verrassingen

van allerlei soort den bclastinybetalenden inwoner te

wachten.
Nu in 't kort de wijzigingen.

Overbrenging van de post kwade betalingen groot

ƒ 57.500 naar de dienst 1933.

Deze zou een voordelig saldo opgeleverd hebben van

ƒ 33.362. Daardoor geeft het begin van de dienst 1935

een nadelig slot van ,/' 24.138.

Door vermindering van uitkering kost de werklozen-
zorg ./ 65.000.

Door de Kortingswet ontvangt de gemeente ƒ 52.162

minder, waarvan vermoed wordt, dat de vermindering
nog zal toenemen door uitvoering van nieuwe beslui-

ten en stijgen tot een vermindering van ƒ 110.330.

De hernieuwde classificatie brengt een schadepost

van f 14.000.

Langs verschillende wegen wordt gezocht, deze ver-

liezen te dekken.
De schoolartsen dienst zal worden geconcentreerd.

De schooltandartsendienst zal worden opgeheven.
De kampccrgclden zullen verhoogd worden.
Van de vijf boventallige leerkrachten bij het O.L.O.

zullen drie op wachtgeld gesteld worden.
Het vakonderwijs zal beloond worden met een sala-

ris van /' 2500 per jaar.

De Voorbereidende School voor L.O. zal een jaar

later de kinderen ontvangen.
Tot slot: Het aantal opcenten op de hoofdsom van

de Gemecntefondsbelasting zal met 5 opcenten ver-

hoogd worden tot 75; 25 opcenten meer op de hoofd-

som van de Personele Belasting, zodat het tarief voor-

taan progressief zal lopen van 100 tot 175.

Bijzondere aandacht wordt aan het slot van de me-
morie van toelichting gevraagd voor de opmerking dat
de verzwaring der lasten niet het rechtstreeks gevolq

ïs van plaatselijk beleid, maar voortvloeit uit maatrege-

len, rustende op wettelijke bepalingen.

OUDERDOMSWET.
Van verschillende zijden was de aandacht van de re-

gering gevraagd, om te komen tot uitbreiding van de
Ouderdomswet.

In zijn memorie van antwoord heeft de Minister ver-

klaard, dat op dit ogenblik niet aan uitbreiding ge-

rekend kan worden.
Naast de zware lasten, die de Staat reeds door de

Ouderdomswet te dragen heeft kunnen zeker geen
zwaarder drukkende lasten ingesteld worden.
Deze zwaardere lasten zouden zeker ontstaan, indien

getracht werd de gevraagde herziening of gedeeltelijk

tot stand te brengen.

PRIJSVERLAGING IN DE HOLLANDIA
BIOSCOOP.

Zoals de heer Koper zijn programma's verzorgt, zal

het iedere bioscoopbezoeker tevreden stellen.

Zijn journaal geeft het nieuwste en verder is er al-

tijd een goed verdeling van humor en ernst.

De hoofdnummers geven de laatste succesnummers.
En hoe vaak kunnen we niet vermelden, dat een lint

voor de eerste maal gedraaid wordt?
Het is dan ook niet te verwonderen, dat vele trouwe

bezoekers van de Hollandia Bioscoop geworden zijn.

Regelmatige bezoekers, omdat ze weten, dat de heer
Koper hen iets voordraait, dat tot de eerste kunstwer-
ken op filmgebied behoort.

Nauwkeurig gaat de heer Koper dan ook de reactie

na bij zijn publiek en het mag wel eens gezegd worden,
door zijn activiteit weet hij er bijzonder gunstig in te

slagen, te voldoen aan wat het publiek verlangt.
Maar ook in ander opzicht toont de heer Koper, hoe

ernstig hij bij het voeren van de leiding in de Hollandia
Bioscoop rekening houdt met de grote wensen van zijn

publiek.
Te herhalen, dat voor de grote massa de tijdsomstan-

digheden finantièel zeer moeilijk zijn, is zeker wel een
onnodige bewering.
Door een aanmerklijke prijsverlaging bij de entrée's

komt de heer Koper op kiese wijze zijn publiek tege-
moet.
De prijzen worden parket ƒ 0.40, parterre ƒ 0.60,

stalles en balcon ƒ 0.80 en loge ƒ 1.—

.

Vooral door hen, voor wie de bioscoop de enige ont-
spanning bijna is, die ze zich kunnen veroorloven, zal
deze verlaging van de prijs gewaardeerd worden.
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„DE LEUB." %HALTESTRAAT 58 £|======= m
Stelt U prijs op een goed verzorgde 9
FIJNE WASCH, dan is ons adres het ®

aangewezene ! ! ! ^
Alles handwerk, dus geen slijtage aan 9

Uw goederen. ^
BOORDEN 7-8 et ®
OVERHEMDEN 25 et ü
JASSEN 25-35 et #
OPGEMAAKTE WAS p. KG. 35 et ®

Dames en Heeren
De winter is in aantocht, en met hem de Bals, Uitvoe-
ringen en Feestdagen. Het is dan ook nu de tijd om uw
Kleding in orde te brengen of u tijdig te voorzien van
een Smoking, zwart Colbert en vest met fantasie Pan-
talon. — Het beste en het voordeligst slaagt u bij ons.

ONS RECLAME SMOKING ƒ 45.—
Ook voordeliger.

AVONDJAPONNEN van prima zwarte zijde met
glanzende diagonaal ƒ 17.50

Model naar keuze.

ZWART COLBERT en vest met fantasie pantalon
in alle prijzen. — Vraagt onze staalcollectie.

Reparatie van alle soorten Bontwerk geschiedt vak-
kundig, vlug, goedkoop.

H. LUIJTE Jr* - Pakveldstr- No- 3
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Voor het Sint Nicolaasü
Probeer onze artikelen en

gij zult tevreden zijn.

LETTERBANKET p. ons . . . . f 0.20
LETTERS per pond f 1.—
SPECULAAS per ons f 0.12
DIKKE SPECULAAS per ons f 0.14
GEVULDE SPECULAAS p. ons f 0.18

Verder alle soorten Bonbons,
Drups, Borstplaat, enz. enz.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ
M. rJ. BALK

HOOGEWEG 27 — TELEF. 489
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DAMESKAPPENAANHUIS
DOOR
A* A* van der Schaaff
Gediplomeerd Dameskapster.

ZEESTRAAT 33 - ZANDVOORT

MAKELAAR
JL x\_ A X

TELEFOON 465
w.

ZEESTRAAT 14

TE HUUR*
OWGEÏÏIEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EJM BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op e!k

gebied. Inlichtingen kosteloos.

SAMBO EN JOCSO VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

HUUROVÈRNAME
GROTE VILLA, bev. hal, grote kamer ensuite, keuken,
kelder; boven 3 slaapkamers met badkamer; 2e etage:

2 slaapkamers met zolder. Grote tuin, vóór en achter,
met duinzicht voor ƒ 40.— per maand tot 30 April 1936

Makelaar W. PAAP Zeestraat - Tel. 465

EVANGELISATIE.
Gedurende vijftien jaren heeft de Evangelisatie haar

moeilijk maar dankbaar en vruchtbaar werk verricht.
Het was dan ook niet te verwonderen, dat deze pe-

riode van zegenende arbeid op een dankbaarheids-
avond werd herdacht.
Dat de Evangelisatie wel met wisselende belangstel-

ling heeft gewerkt in die tijd, zullen we niet ontken-
nen. Maar dat de Evangelisatie zich vele vrienden heeft
gemaakt in die tijd, dat bewees de volle zaal van de
Oude Bewaarschool, waar de herdenkingsavond werd
gehouden.
De heer Van Zeijl leidde deze avond in met het ge-

ven van een overzicht, wat de Evangelisatie zo gedu-
rende deze vijftien jaar had gedaan.
Bijzonder vestigde hij de aandacht op de strandsa-

menkomsten en de meisjes- en knapenvereniging.
Verder bracht hij in herinnering de velen, die zich

met volle toewijding voor het Evangelisatiewerk gege-
ven hadden.

Hij bracht hen daarvoor als medestrijders dank.
't Was maar goed, dat de heer Van Zeijl zelf het

woord voerde. Want bekend is de ernstige en zorgvul-
dige wijze van werken, door hem voor de Evangelisa-
tie arbeid getoond.
Hem komt wel het grootste deel toe van aller waar-

dering voor de vrucht van dit moeilijke werk.
Ds. Tromp gaf van deze waardering zo duidelijk blijk

in zijn herdenkingswoord, op deze bijzondere avond ge-
sproken.
Was hij, ds. Tromp, de vertolker voor hen, die binnen
de kerkmuren bijeenkwamen, de Evangelisatie en voor-
al dus de heer Van Zeijl richtte zich voornamelijk tot
hen, die de kerkdeur voorbij liepen. Daarom kon de
Gemeente zich geluk wensen en met deze vereniging
en met de leiding, die deze vereniging had.
Het was een heel mooie en goedgeslaagde herden-

kingsavond, waarop duidelijk de getuigenis werd afge-
legd, dat deze Evangelisatie voor velen, vooral voor
vele kleinen, een blijde boodschap van liefde is geweest

VERBOUWING.
Voor de verbouwing van de gemeentewonïngen aan

de Parallelweg en andere herstellingen is een aanbeste-
ding uitgeschreven.

Laagste inschrijver was de heer L. ten Broeke voor
de som van 7900. Gunning zal nader worden bekend
gemaakt.

Costumière } de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOILETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR MAAT

VER. VAN JONGE HERVORMDEN.
Vrijdagavond 30 November a.s. hoopt Ds. Lasschuit

voor bovengenoemde vereniging in de nieuwe consis-
toriekamer een inleiding te houden over „Godsdienst
en geneeskunst bij de Heiden". Deze inleiding zal ver-
duidelijkt worden met het vertonen van enige films.

EEN VAN HET OUDE RAS.
Als de reddingsboot zo uitvaart mag de zee al een

beetje stormachtig zijn, het oordeel van hen op de wal
is toch meestal: Nu ja, het is maar een proefvaart.
Een proefvaart, alsof dat synoniem was met plezier-

vaart.
Maar je moet de mannen maar eens zien, als ze van

de tocht terugkomen.
Bovendien hectt de Zandvoortse reddingsboot met

haar wakkere bemanning meermalen bewezen dat op
haar hulp gerekend kan worden, als daar buiten te
midden van de kokende golven het gevaar voor de
zeeman dreigt.
De verjaardag van Oome Jaap — Jacob Koper —

bracht Maandag onwillekeurig de gedachten op stran-
ding en redding.
Oome Jaap werd Maandag vijf en tachtig jaar en

van andere jaren weten we, dat velen aan die dag den-
ken.
Oome Jaap is er dan ook echt een van de oude stem-

pel en een veertigtal jaren,, de laatste twintig als boots-
man, is hij aan de reddingsboot verbonden geweest.
Menige moeilijke én gevaarlijke redding heeft hij op

zijn boekje staan, de opschriften van de medailles hem
uitgereikt, bewaren het feit voor vast.
De laatste redding, waaraan Jacob Koper direct hulp

verleende was die bij de stranding van de beroemde
Alba. Dit vaartuig strandde in het voorjaar van 1905.
Oome Jaap en zijn vrouw Tante Lcuntje bewonen

nu hun kamertje in het Diaconiehuis der Ned. Herv.
Gemeente.
Zo genieten ze in rust veilig hun oude dag, waarin

momenten als deze verjaardag, toch altijd blije en ver-
heugende lichtpunten kunnen zijn.

Ze verdienen onze belangstelling, die vertegenwoor-
digers van het stoere, oude, echt Zandvoortse ras.

Vlug als de wind vliegt juffrouw Hupstra
Een, twee, drie, hup! de tafel op;
Gewapend met den kamerstoffer
Doet zij een aanval op Sam's kop,
Geeft links een por en rechts een draai.

.

Toe, juffrouw Hupstra, hou je taai!

Maar Sambo's kop is hard als ijzer,

En juffrouw Hupstra neemt de vlucht;
Den stoffer-steel als pols gebruikend,
Maakt zij een „salto" door' de lucht,
En tuimelt, in haar nachtjapon,
In 't schuitje van den luchtballon.

DAMES, het is thans de hoogste tijd om uw Handwerk voor

SINT NICOLAASCADEAU
te koopen. U vindt steeds iets aparts bij

KL M. Niettwenhuizen - Haltestraat 52
Enorme collectie kleine Handwerkjes voor Kinderen.

Verder Zakdoekjes en Zeepen in Luxe Doozen.
Handschoenen, Kousen, Tricotages, Sjawls. Tafel-

kleedjes.

Doozen voor Boorden, Zakdoeken en Handschoenen.
Naaimandjes.

Heeren Overhemden, Dassen, Bretelles, Sokophouders,
enz. enz.

Ziet vooral onze Etalage*
^iiiii m\w



P.FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

EEN CONFLICT BIJ DE WERKVERSCHAFFING.
Enige weken geleden is er een contlicht geweest bij

de Werkverschaffing.
Dat de tijden zo treurig zijn, dat er werkverschaffing

nodig is, mag gerust heel treurig genoemd worden.
Maar dat er dan conflicten ontstaan, dat is nog tvcu-

xiger.
Treuriger, omdat vooruit vastgesteld kan worden,

dat zoals de situatie tegenwoordig is2 er slachtoffers
zullen vallen.
En er zijn ook slachtoffers gevallen. Een werkman

ïs voor vier weken geschorst, een ander voor twin:ig.
Zijn onze inlichtingen juist, dan is de zwaarst gestrafte
nfet de meest schuldige.
Dat ziet men meer in de wereld, helaas.

Het ergste daarbij is nog, dat alles van buitenaf wordt
geregeld, zodat Zandvoort er totaal niets aan kan ver-
anderen of verbeteren.
We zouden dit treurige geval niet aangehaald heb-

ben, als van verschillende zijden niet wordt getracht,
.alsnog wijziging ten goede te verkrijgen.
Een streven en een pogen, dat niet anders als waai-

dering kan verkrijgen, daar het gaat voor de armstcn
onder de armen.
Maar er is een andere kant aan. Een zeer gevaarlijke

kant.
Zijn onze inlichtingen juist, dan is er getekend op een

adres en als nu meerdere ruchtbaarheid aan dit con-
flict, dat niet anders dan noodlottig genoemd kan wor-
den, wordt gegeven, zou verder onderzoek zo heel ge-
makkelijk aanleiding kunnen zijn tot verder gevolgen.

Ieder, die zich voor deze zaak interesseert, mag dat
eerst wel heel ernstig overdenken en van alle kanten
"bekijken.
Was de behandeling of de afhandeling op Zandvoort

dan zou met een beroep op plaatselijke toestanden enz.
misschien nog heel veel te bereiken zijn.

Maar nog eens, alles gaat buiten Zandvoort om.
Het stond er vrijwel hopeloos voor, dat de grote

werkobjecten in Plan Noord in werkverschaffing uit-

gevoerd zouden kunnen worden.
Wethouder Slegers heeft door persoonlijk bezoek

aan den Haag tenslotte nog succes weten te bereiken,
zodat althans voor enige maanden werk op Zandvoort
beschikbaar was.
Het was lang geen gemakkelijke taak, den Haag van

de noodzakelijkheid te overtuigen.
Daarom dient met voorzichtigheid de hulp gehan-

teerd te worden, die men brengen wil, als nog niet meer
"bedorven zal worden voor anderen, dan goed gemaakt
-voor enkelen, hoe treurig of het ook is.

Onderhoud wsm Huizen
Solied en Goedkoop uitvoeren van alle

Timmer- en Metselwerk.

P. SCHAAP - Prinsenhofstraat 11 -Tel.439

DON SILVERTRO.
De avond, die Don Silvcrtro Maandagavond in Zo-

xnerlust gegeven heeft had zo de belangstelling getrok-
ken, dat de deuren gesloten moesten worden, omdat
de zaal meer dan vol was.
Daardoor moesten velen teleurgesteld terugkeren.
Maar de avond wordt a.s. Maandag herhaald. Dus

de teleurgestelden hebben dan nog een kans, al is het
te voorzien, dat het ook dan weei druk zal worden.
Wat we noorden over de experimenten van Don Sil-

vertro. als telephaat is dan ook wel in staat de grote
belangstelling te wekken van hen, die in zulke zaken
Ibelang stellen. Voor hen was het ongetwijfeld een schit-

terend geslaagde avond en dus ook een succes voor
Don Silvertro.

ZEEREIZEN IN VROEGER TIJD.
Al is de heer Padt Jr. dan officieel geen inwoner van

Zandvoort meer, toch blijft hij nog genoeg Zandvoor-
ler, om zijn belangstelling te blijven tonen.
Zaterdagavond sprak hij in het Gebouw Brugstraat

voor de Zandvoortse Jongeren Kring over het onder-
veerp: Zeereizen in vroeger tijd.

In een onderhoudende causerie schetste hij de moei-
lijkheden, waarmede de eerste ontdekkingsreizen had-
den te kampen gehad.
Vooral het aandeel, dat de Nederlandse zeevaarders

aan deze ontdekkingsreizen hadden gehad, werd door
de heer Padt nauwkeurig aangegeven, naast de beteke-
nis, die de op deze reizen verzamelde gegevens hadden
voor latere tochten.
De moed en durf, op die reizen getoond, heeft onze

wereldscheepvaart in Middeleeuwen gesterkt en ge-

steund.

A* van der Vuurst de Vries
PIANO, THEORETISCH
WIUZIEKONDERRICHT

Brederodestraat 163, Tel. 207, Zandvoort
Spreekuren WOENSDAGS van 19.30—20.30 uur

Prospectus op aanvraag

Administratie-Bureau „Linda"
HUGO DE GROOTSTRAAT 15

Behandelt Uw correspondentie, ook bij U aan
huis, — Typt Uw verzoekschriften, brieven, for-
mulieren, — Maakt Cyclostyle-werk voor circu-
laires, verslagen enz. — Administratie, incasso,
contröle-werkzaamheden.

Strikte geheimhouding.

— Vraagt tarieven zonder verplichting. —

BENEDENHUÏS
bevatt. kamer ensuite, vóór- en achter serre, keuken.
Beneden Kamer ensuite, 2 slaapkamers, provisiekamer,
2 zomerhuizen. Huurprijs, ƒ 625 per jaar.

BOVENHUIS
bevatt. 2 kamers, zijkamer, keuken, groot balcon, 2de
etage, 2 slaapkamers en zolder. Huurprijs ƒ 550 per jaar
Deze percelen zijn zeer geschikt voor geldbelegging.

MAKELAAR W. PAAP ZEESTRAAT 14 TEL. 465
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BROOD
PRIMA BROOD
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14 et ffl

Heerlijke Speculaas 14 et p. half pond §§
Luxe dozen Speculaas.. 17% en 35 et [©]
Baiscake 10 et per pak g)

Depot: Amsterdamse Broodbakkerij §]

W, DRIEHUIJZEN |
BURGER/L ENGELBERTSSTRAAT 5 j|n

:. Thuis bezorgen .: l®l

zonder prijsverhoging [ö]

m
mmwmmwmwumÈMV®

K&sst Uw tijd ¥
door een goed Uurwerk. Alles onder
garantie. Reparatie-Inrichting

Hu MARTI
PAKVELDSTRAAT 8—10

VeilÉngglokassl „D® U§wGi*n
Burg. Engelbertsstraat 7 — Makelaar Henk Leising

a.s* Dinsdag 27 November
Verkoping van Meubilaire Goederen

wegens vertrek, ten overstaan van Deurwaarder C. H.
Erbrink. O.a. Compleet café- en Pension-inventaris,

bureau ministre, vloerkleden, fornuizen, kachels, bed-

den, ledikanten enz.

KIJKDAG: MAANDAGMIDDAG VAN 2—6 UUR.
Nette goereen kunnen nog worden ingebracht, desge-

wenst gehaald worden.
ALLEEN VERKOOP VAN GEBRUIKTE MEUBE-
LEN — DUS GEEN NIEUWE.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 24 Nov 4.40 5.00 12.11 12.35

Zondag 25 Nov 5.18 5.40 12.DÓ l.jb

Maanda" 26 Nov 6-00 6.24 1.3

j

1.5o

Dinsdag 27 Nov 6.40 7.00 2.20 2.36

Woensdag 28 Nov /30 7.50 2.o7 3.28

Donderdag 29 Nov 8.18 8.48 3.48 4.14

Vriidart 30 Nov 9.24 9.J4 4.44 5.20

ZaterdaalDec 1030 11.00 5.50 6.27

Zondag 2 Dcc 11.20 12.00 6.5d /.16

m

mi

m

sas

m
MM4

BIJ ONS KUNT U ALTIJD SLAGEN.
LET OP DE VELE SOORTEN, GOEDKOPE PRIJZEN,

PRIMA KWALITEIT EN ZUIVER GEWICHT.
WINTERAARDAPPELEN MET GARANTIE.
BETER AANBOD KRIJGT U NERGENS. _____

.

Duin Kralen, prima 10 KX* voor 9 et* per HX. f5.85

Duin Eigenheimers
k-g.

8
Kleine Duin 6
Zeeuwsche Bonten 7
Zeeuwsche kleine Bonte 6
Zeeuwsche Blauwen 7
Zeeuwsche kl. Blauwen 6

10 25 H.L. P- k.g. 10 25 H.L.

75 1.80 4.75 Zeeuwsche Eigenheimer 7 60 1.45 4.00

57 1/. 1.30 3.50 Red Star .... 8 75 1.70 4.70

65 1.62V2 4.20 Red Star, Kleine . . 6 57Va 1.30 3.45

55 1.25 3.40 Bevelanders ... 7 57 1
/* 1.40 3.45

65 1.62V2 4.20 Bevel. kl. (grootte gelijk) 6 55 1.25 3.35

55 1.25 3.40 Bonken 6 50 1.25 3.00

m

•.Tv*

uitsluitend a contant. Bezorging aan huis bij minstens 10 K.G. zonder prijs-

verhooging ook in Bentveld, Aerdenhout.

6 et p- K.G. 10 K.G. 50 et p- HX. f 3.25

Verkoop

Zandaardappelen

DE HAARLEMSE KAMPEERDERS.
De Haarlemse kampeerders, opgeschrikt door de

voorgestelde verhoging van de kampeertarieven, weren
zich.

Werd reeds dadelijk na het bekend worden van de
voorstellen van B. en W. een comité opgericht, thans
is tot definitieve benoeming van een bestuur overge-
gaan.
Welke actie en hoe men die voeren zal, wordt nog

nader bepaald.
Het ligt in de bedoeling, om samenwerking te zoe-

ken met kampeervcreniging uit andere plaatsen en met
hen, die belangen hebben als pachters van het Zand-
voortse strand.
Op de vergadering, waar een en ander werd hespro-

ken was ook de heer Van der Moolen, raadslid van
Zandvoort tegenwoordig, die enige toelichtingen kon
verstrekken over de voorgestelde wijziging.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Johanna Catharina Elizabcth, dochter

van J. Th. Casticn en G. W. Kooijmans; Petronella Jo-
hanna, dochter van K. Marchand en C. van Laar; Caro-
lina, dochter van A. van der Kruk en E. S. Burgerhout.
GEHUWD: W. G. Koning en M. Keur; R. Reemeijer

en E. M. Kerkman; \V. van der Mije en G. Al. Nowacki
ONDERTROUWD: G. van der Meulen en G. Vis-

ser; P. Ph. Fraenkel en M. Majnchemmer;
GEVESTIGDE PERSONEN:

C. van Elteren van Amsterdam Van Kinsbergen.str. 8.

H. van Ronkel van Amsterdam Zandvoortselaan 28.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 5 tot en met 10 November werden

293 Kuipbadcn en 27 Dcuchebadcn genomen

HEBT GIJ VREEMDEN IN HUIS?
Nauwkeurig wordt nagegaan, waar en bij wicn in ons

land vertoevende vreemdelingen onderdak hebben ge-
vonden.
Daar opgave verplichtend is, volgens verordening,

kan men zich heel wat moeiten en kosten besparen, als
men zelf deze personen op het politiebureau aangeeft.
Komt het zover, dat de politic zelf belangstelling

toont, dan is het meestal te laat. Er zijn reeds proces-
verbalen opgemaakt zo men ons bij dit bericht mede-
deelde.

R. K. VOLKSBOND.
Dinsdagavond sprak de heer Angcnent uit Haarlem

in het Patronaatsgebouw aan de Groote Krocht voor
de Zandvoortse Afdeling van de R.K. Volksbond.
Er was een goede belangstelling terwijl deze spreker

om de behandeling van zijn onderwerpen wel zo'n be-
kendheid geniet op ons baddorp, dat zijn leerrijke
woorden, gesproken over: De organisatie en het gezins-
leven aandachtig gevolgd werden.

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Tin. — Telefoon 162
Burgem. EngeSber-tstraat 40 — Zandvoort

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 12 tot en met 17 Nov. werden 27

Kuip- en 293 Douchebaden genomen.

PROPAGANDA AVOND JEUGDK7RK.
Hedenavond zal op deze propaganda avond o.m.

worden gezongen door mevr. Hubcrts en mevr. Otten-
Admiraal.
Wij wekken nogmaals ieder op deze avond niet te

verzuimen.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij C. Mcyer, Kostver-

lorenstraat 82, G. Hubcrts, Tramstraat 5, H. Wiener,
van Speykstraat 20; G. van der Meer, Hugo de Groot-
straat 17 en des avonds aan de zaal.

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Aangezien ons eerste weer eens vrij was, moest men

een vriendschappelijke wedstrijd spelen, om onze jon-
gens een beetje in vorm te houden. Spartaan won deze
wedstrijd, daar zij zich sneller aanpasten, vlugger plaat-

sten en beter schoten. Veel verschil in kracht was er
niet.

Onze Junioren B sloegen alle records en wonnen hun
wedstrijd met 36—0.

Zandvoort 2 was zo waar 'n openbaring, weinig geklets

en veel doelpunten. Wij hopen dat het zo blijft.

Jun. A verloor weer eens. Andere elftallen waren vrij.

Aanstaande Zondag speelt Zandvoort 1 uit naar
Alphia. Dit wordt een lastige wedstrijd. Jongens opge-
past en ieder spant zich eens extra in. Dan krijgen wij

hier een zeer belangrijke wedstrijd om 2 uur K.N.V.B.
Junioren Zandvoort tegen dito Ajax. Dit wordt voor
onze Zandvoortcrs een zware strijd, daar Ajax over
een mooie getrainde ploeg beschikt, waarvan enkelen
al eens in Ajax 1 hebben gespeeld, maar en dit is

een lichtpunt, tegen de beste ploegen speelt Zandvoort
meest zijn beste spel, want dat het spannen zal, wees
daar van verzekerd, want willen onze jongens, dan kun-
nen zij een spel ontwikkelen om Ajax te slaan. Dus
supporters, voetballiefhebbers, er is wat te zien, de

prijs is gesteld, enkel zitplaatsen op 25 cent, werklozen
en ouden van dagen ook voor a.s. Zondag bij de ingang

der zitplaatsen.
Zandvoort 4 ontvangt om 10 uur H.S.V. 2. Die werd

verloren, dus denk er om, aanpakken is de boodschap.
Zandvoort 5 naar E.H.S. 4, 8.30 uur Tramplein.
Zandvoort A gaat naar Schoten A en nu moet er

maar goed aangcpalt worden, dan kan er toch min-
stens een gelijk spel komen.

Zandvoort ontvangt Swastika om 12 uur en goed je

best doen jongens.
Zaterdag Adspirantcn B—Vliegende vogels, 2.30 u.

Onze Toncelavond is in wording, volgende week na-

dere mededeling. Vergeet niet volgende week de cou-

rant na te zien.

Drie nieuwe leden gaven zich op en 1 Junior, 1 adsp.

en twee dubbeltjes kaarten.

A.S. ZONDAG MAAR DE WEDSTRIJD

Alphen aan de Rijn, per

f 1.25 per persoon.

ORANJESTRAAT
Vertrek 12.15 uur

TELEFOON 224



INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Geachte Red., Gaarne zouden we nog weinig ruim-
te beschikbaar hebben om een kort antwoord te geven
op het ingezonden artikeltje van kapitein Meyer in

Uw blad van Zaterdag 10 November.
Kapitein Meyer zegt, dat hij Hollands nationaal is

en dat hij studie maakt van de fascistische leer in ver-

schillende landen. Hij zal dan wel tot de conclusie ge-

komen zijn, dat het program van de nationaal-socialis-

tische beweging in Nederland woordelijk is vertaald

uit Duitsland en dat dit niet het enigste punt van over-

eenkomst is tussen de Nederlandse fascistische bewe-
ging en de Duitse fascistische beweging. Er zijn meer-
dere punten van overeenkomst. Men denkc maar eens
aan de talloze gevallen van broodroof, die de fascis-

tische patroons plegen op hun ondergeschikten.
Men denkc maar eens aan de diverse bedreigingen,

die de fascistische sprekers dag in dag uit aan het adres

van hun tegenstanders richten.

Men denke maar eens aan de beloofde boekenver-
branding op de Dam in Amsterdam en zo zou nog tal-

loos vele overeenkomsten zijn aan te wijzen.
Kapitein Mcycr schijnt dus zijn studie niet al te goed

gemaaKt te hebben. Op een zeer demagogische wijze
probeert kapitein Meyer het voor de werklozen op te

nemen en hij spreekt over de kapitalisten, die hun
plicht ten aanzien van de werklozen niet zouden ken-
nen.
Mogen wij er kapitein Meyer even op wijzen, dat in

Duitsland de werklozen er nog slechter aan toe zijn

dan in Nederland en dat het stelsel van Hitler, waar-
van Kapitein Moyer studie heeft gemaakt, de kapitalis-

ten onaangetast heeft gelaten?
Hitler is de beste maatjes met groot-kapitalisten als

Krupp, von Bohlen und Hallbach, Thysscn en andere
prominente figuren uit het kapitalistische kamp.

In Nederland is het al precies hetzelfde. Ook hier
steunen gn,ot-kapitalisten de strijd van de nationaal-
socialistische beweging en kapitein Mcycr wil dan toch
de Zandvoortse bevolking niet wijs maken, dat wan-
neer Musscrt aan de macht zou komen, deze kapitalis-

ten de werklozen en de arbeiders zouden vertroetelen.

Trouwens de Nederlandse werkgevers, die lid van de
N.S.B, zijn, zijn allerminst goede werkgevers voor hun
arbeiders.

Kapitein Meyer meent zich te moeten beroepen op

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8 30 uur.

Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondsleden tegen verlaagd tarief.

HUURVERLAGING
TE HUUR VRIJE ONG. BENEDEN- EN BOVEN-
HUIZEN, bev. 4 kamers, badkamer, keuken. Grote zol-
der. Voor ƒ 6.25 per week.
MAKELAAR W. PAAP, ZEESTRAAT 14 TEL. 465

ZANDVOORTSCHE RIJWIEL- EN— SPORTHANDEL —
H. C. van Nieuwenhuizen - Pakveldstraat 4

NOG STEEDS HET
AANGEWEZEN ADRES S

Swaluëstraat (0

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter' en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

H. G. VAN RIESSEN
Jan Snijerplein 11 Telefoon 554

Reuzel
Dik E

Ossevet P .P .

p.p.

Dik Hollands

ct

et
hij vlees

brieken van de fascist v.d. Weide, die aan de Waal lig-

gen;, kapitein Meyer informere maar eens in het dorpje
Geldermalse, waar de Charmotte-fabrick staat met

als directeur W. A. O. Koster; kapitein Meyer infor-

mere maar eens bij de firma W. J..Kooy te Arnhem en
als hij daaraan niet genoeg heeft, dan willen wij hem
graag nog een aantal adressen verschaffen.
Kapitein Meyer meent zich te moeten bereopen op

Pater Henricus, maar als hij goed gestudeerd had, dan
zou hij weten, dat deze pater niets, maar dan ook niets

van het fascisme moet hebben.
Kapitein Meyer heeft niet goed gestudeerd, want an-

ders zou hij wel weten, dat Mussert omgeven is door
een broeinest van ruziemakers en avonturiers. Kapitein
Meyer informere maar eens bij Tusenius in IJmuiden,
die kan hem wellicht inlichten over de manier, waarop-
hij is weggewerkt en anders make kapitein Meyer eens
een reisje naar Amsterdam en hij informere daar eens
naar het gekuip en gekonkel in de Amsterdamse N.S.B.
Aan het slot van deze studie zal hij tot de conclusie

komen, dat het fundament van Mussert's N.S.B, aller-

minst hecht is.

Kapitein Meyer moet geen grapjes maken over het
standbeeld van Hitler, dat in Palestina zal verrijzen.

Het lijkt erop, alsof hij de jodenhetze van Julius Strei-

cher zou goedkeuren.
Wij willen kapitein Meyer er even op wijzen, dat het

voor hem aanbeveling zou verdienen, om eens te be-
studeren, hoeveel mannen van grote naam uit Duitsland
zijn verjaagd. Wij wiilen hem op weg helpen en maar
één naam noemen: Professor Einstein.
„Het krachtsbewustzïjn moet wederkeren en het zelf-

vertrouwen in ons komen", zo besluit kapitein Meyer
zijn ingezonden stukje. Inderdaad, het krachtsbewust-
zijn moet wederkeren en als dat bewustzijn weder-
keert, dan zal het Nederlandse volk weten, dat het de
plaats in de rij der volkeren heeft veroverd door de
strijd voor de vrijheid, een strijd, die het Nederlandse
fascisme wil aanranden.
Als het Nederlandse volk dit fascisme met zelfver-

trouwen tegemoettreedt, dan zal de Nederlandse vrij-

heid öeen gevaar lopen.

Comité v. Actie tegen Communisme en Fascisme-
Heemskerkstraat 5.

Wegens vertrek te huur of te koop
2 ONG. VILLA'S met twee BOVENWONINGEN en
een SOUSTERREIN met ZOMERHUIS.
Benedenhuis bev. kamer en suite, serre, keuken, waran-
da. Beneden, keuken, woonk.., 2 slaapkamers. Overal
vaste wastafels. Huurprijs ƒ 550 per jaar.

Bovenhuis
bevatt. Kamer ensuite met zij kamer, groot balcon;

2e etage 2 slaapkamers met zolder. Huurprijs ƒ 550 per
jaar.

MAKELAAR W. PAAP ZEESTRAAT 14 TEL. 465
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HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Een gebeurtenis in het Pilmseizoen

Zaterdag 24 t,m. Dinsdag 27 November - 8 uur
4 DAGEN! 4 Opvoeringen van de lang verwachte en
reeds veel besproken laatste creatie van de populaire
actrice, die met recht „de Koningin van het witte doek"
wordt genoemd:

ft H

MARLENE
IETR

8 ÉM —JHA

mét JOHN LODGE + 5AM JAFFE-IDUB5E DRE55ER

U: JOSÉ? WOU STERNBERG;

Regie: JOSEF VON STERNBERG.
Een imposant historisch schouwspel van ongeëvenaar-
de schoonheid . . Het meest volmaakte kunstwerk ooit

door samenwerking der twee grote artisten Dietrich

en Von Sternberg tot stand gekomen.

Tsarina van Rusland is een meesterwer k

Als tweede hoofdnummer: Optreden van de gevierde

Paramount komiek CHARLIE RAGGLES in

rdt Wethouder
Een dolamusant filmwerk, om te brullen.

Geen toegang ondes9 de IS jaar

Attentie F Attentie F
Vanaf heden zijn onze Entree-prijzen gewijzigd.

Parket f 0.40, Parterre f 0.60, Stalles en Balkon
f 0.80, Loge f 1.— plus belasting.

Zondagmiddag 2.30 Familie-Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer

CHARLIE WORDT WETHOUDER
Een dolamusant filmwerk in 9 acten.

VERDER KOMISCH BIJPROGRAMMA.

Verlaagde Entreeprijzen 15-25-40 et. plus belasting.

AttentieFF AttentieFF
WOENSDAG 28NOVEMBER - aanv- 8 uur

P^ Populaire Voorstelling
Als hoofdnummer de heerlijke Duitse amusementsïilm:

Du bist EntzUckend, Rosmarie
(JE BENT EEN SCHATJE ROSMARIE).

De tintelende melodiën van de operettefilm „Du bist

entzückend, Rosmarie" zijn betoverend. Amusante ver-

wikkelingen en de prettige inhoud dezer film, maken
haar van een bijzondere klasse.

TOEGANG VOOR ALLE LEEFTIJDEN.

Entree 25 en 45 cent, pL belasting

Cadeaux krijgt ü
indien U vanaf Zaterdag 24 November Uw inkopen

doet hij 't MANUFACTURENMAGAZIJN

HALTESTRAAT 40

Bij aankoop van minstens 25 cent 1 prentenboek

B ij aankoop van minstens 1 gulden 1 poppetje

Bij aankoop van minstens ƒ 2.50 1 flac. eau de Cologne

Bij aankoop van minstens ƒ 5.

—

1 schemerlamp

KOOPT NU UW

icolaas
GROTERE SORTERING
VINDT U NERGENS

Als U de keuze ziet in Nappa en wollen dames- en he-

ren en Kinderhandschoenen, Overhemden, Dassen,

Zakdoeken, Pullovers, Vesten, doosjes Zeep, Schorten,

dames Rokken, Sokken, Kleedjes enz. enz. enz. enz.

ZULT U VERSTELD STAAN.

Wij sparen U de reis uit naar Haarlem niet alléén, doch
durven zonder overdrijving te beweren, dat U bij ons

voordeliger en grotere keus hebt als in de grootste en
meest concurrerende stadszaak.

BLIJFT DUS NIET IN DE OUDE SLEUR
en verbeeldt u zich niet, dat U in de stad beter koopt,

doch komt allen op naar 't

Manufacturenmag. „DeWaag"
HALTESTRAAT 40

Amsterdam Zandvoort Leiden

ONZE CADEAUX zullen tot en met 6 December ver-
strekt worden.

Bovendien nog bij inlevering van ƒ 20.— aan bonnen
ƒ 1.— GOEDEREN TERUG.

ZIET ONZE ETALAGES, waarin de CADEAUX
tentoongesteld zijn.

AttentiAttentie!
Vanaf heden zijn onze entree-prijzen
gewijzigd» Parket f 0*40* Parterre
f 0-60, Stalles en Balcon f 0.80,

Loge f !— plus bel.

TAXI

Telefoon 18

Adverteert in dit Blei

Sint Nicolaas
geschenken
kunnen nuttig zijn, doch 1e Kwaliteit

Holi. RUND, KALFS EN VARKENS-
VLEES VAN
VLEESHOUWERIJ

A. MOLENAAR
IS TOCH NUTTIGER!!

I
Schoolstraat 3 Telefoon 534

D ROG I STE R IJ

L. BLAAUBOER
GEDIPLOWÏ. DROGIST
Haltestraat 4G - Tel. 192

Speciaal adres voor:

Elastieken kousen en
Buikbanden

Groote sorteering.

Laat bij ons U buik-
banden en kousen repa-
reren het komt keurig-
in orde.

Sint Nicolaasfeest 1934
PRIJSOPGAVE gevraagd
voor de leverantie van

Speculaa/j en Borstplaat
In rf.e zenden, zo mogelijk
manster, MAANDAGAV.
2S; NOV. van 6-8 uur bij

i - Bredsrodestraaf 123

AT IS ENO
Onze bekende 1ste kwaliteit gekookte Rookworst
nu slechts 8 cent per ons; 38 cent per pond.
Onze heerlijke Ham, per ons 15 et

Rauwe Worst, per pond vanaf .... 39 et

Voor Fijnproevers,
Volvette Goudse Kaas, per pond . . . 35 et

GROTE OMZET WAARBORGT KWALITEIT
Rauwe Worst, per pond vanaf 39 et

Van Balen's Thee, per ons 18 et

1, 1. Kil!
l*WJj3^



ZILMETA.
Enige jaren geleden bracht de Gerofabriek te Zeist

het nieuwe metaal Zilmeta m de handel. Dit onover-
trotfen metaal is gegarandeerd vlekvrij door en door,
geeft geen aanslag, behoeft nooit gepoetst te worden,
heeft een blijvende zilverwitte glans, is hygiënisch en
gegarandeerd onverslijtbaar.
De eerste toepassing van dit nieuwe metaal, het Zil-

meta tafelzilver is in korten tijd een groot succes ge-
worden. Zilmeta heeft nóg een ideale eigenschap: het
geleidt slecht de warmte, zodat het zeer geschikt is

voor de vervaardiging van pannen en andere keuken-
gerei: alle warmte van de gasvlam wordt vrijwel uit-

sluitend benut voor de verwarming van de inhoud. Zij-

wanden en deksel nemen de warmte slecht op en geven
dus ook bijna geen warmte aan de omringende lucht

af: de warmte blijft in de pan, geen warmteverlies.
Ook de handvatten worden niet heet}

Een Zilmeta pan is verder licht en gemakkelijk han-
teerbaar en schilfert niet af. Een Zilmeta pan gaat ja-

ren en jaren mee, is op de duur veel goedkoper dan
welke andere pan ook.
Ook een Zilmeta tafclservies schenkt de bezitter zijn

leven lang genot. Geen dekschalen en sauskommen
meer zonder oren of knoppen! Een Zilmeta tafelscrvies

maakt door zijn zilveren glans van Uw tafel een fcest-

dis, houdt de spijzen warm, is licht en prettig hanteer-

baar. Na gebruik even afwassen, goed afdrogen en het

is als nieuw!
Demonstraties door de Firma A. Bakels op de Mid-

denstands Tentoonstelling.

^ Don Silvestro
a, Haarlem's meest bekende

| TE LE P AAT H
•«• komt a.s. Maandag
& wederom experimenteeren,

W 's avonds 8 uur in de zaal

& van Restaurant „ZOW1ERLUST"

^ Een zeer interessante avond vol spanning

^ en wetenschap, kaarten gratis verkrijgbaar

& bij de zaalhouder. Entree vrij, allen welkom

VERKOOP naar INKOOP
Wij concurreren alleen met 1e kwaliteit

EET NU TONG, alle maten, per pond . . . . 50 et

TARBOT, alle maten, per pond 30 et

ZALM, moten, per pond 60 et

TONGSCHAR, per pond 30 et

GRIET, per pond 30 et

KRIMP. KABELJAUW moten, per pond . . . . 40 et

GROTE SCHELVIS van 2 tot 4 pond, per pond 35 et

KLEINE SCHELVIS, van 1 tot V-U pd, per pd 20-25 et

SNIJSCHOL, per pond 35 et

1IANDSCHOL, per pond 20—25 et

KLEINE SCHOL, per pond 15 et

SCHARREN, per pond vanaf 5 et

LENG, per pond 25 et

PONEN, per pond vanaf 15 et

BAK- EN STOOFPALING steeds voorradig.

ZUIDERZEEBOT, per pond 25 et

ZUIDERZEEBOKKING, per stuk 4 et

50 INMAAKHARINGEN 100 et

BLANKE STOKVIS, per pond 80 et

ZOUTEVIS, per pond 35 et

ZURE HARING — ROLMOPS — ENZ. ENZ.
ZEEUWSE MOSSELEN, per emmer . . . . 20 et

GEROOKTE PALING — PONEN — SCHARREN
BOKKING en GESTOOMDE MAKREEL
ZUURWAREN — VISCONSERVEN

VERS GEPELDE GARNALEN, per ons . . 15 et

Het grootste bedrijf —
Het meest gesorteerd

— De laagste prijzen.

PIET PAAP
HALTESTRAAT 61 — TELEFOON 141
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Voor U Uw ST. NI CO LAAS
CADEAU koopt, kijkt U toch

eens eerst bij

DE HUISVLIJT
Ruime keuze gereedschappen
voor figuurzagen op kaarten
Houtsnijbenodigdheden enz.

BOUWPLATEN
FRÖBELARTIKELEN

Lees- Kleur en Prentenboeken
„DE HUISVLIJT"

HALTESTRAAT 65
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TE HUUR: I

Ong
Adres: J. v|

Haltestraat

Luis
boden,

LAAT U NIET MISLEIDEN
De echtegoedkopeAmsterdammer
met prijzen uit Amsterdam —

HENK SCHUILENBURG.
't WONDER VAN ZANDVOORT
ALLEEN: GROOTE KROCHT 13

Rijwielhandel. — Alle Electra onderdelen.

WIJ NIET
maar het publiek zegt bij

JUPITER
is het toch nog

GOEDKOOPER
Betere reclame is voor ons niet denk-

baars

Het voordeellgst adres voor Huishoude-
lijk, Speelgoed, en Electrische Artikelen

TE KOOP:
1 bijna nieu{

gens Rijwie(
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1 bijna niet

mes Rijwielj
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- Wilhelmina
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GEVRAAG! direct
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Haltestraat 6 TeL 438

De Versiering van de tentoonstelling
is aangebracht door

BLOEMEIMMAGAZIJN „ERICA"

C&A. CASSÉE
HALTESTRAAT 1 — ZANDVOORT — TELEF. 200
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HENK LEIS
weg 27.
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ICOLA

Zoekt 11 iets
. VOOR
f SintN icolaas?

Wel vindt U het nog nodig,
Dat ik U hier vertel,

Waar U voor Sint moet wezen
Dat wéét U immers wel!
Kort's IJzerhandel heeft het . . .

Zo luidt er onze leus,

En dat is nou geen grap, maar
Dat menen we ook heus!
Kort's IJzerhandel heeft het,

U kunt ervan opaan,
Zelfs ook wanneer Ü 't niet soms
Ge-étaleerd ziet staan!
En wilt U nog bewijzen?
Kijkt dan eens rechts-opzij,

En vast en zeker vindt U
Daar ook voor U wat bij!

Een theeservies — een bedkruik
Een nijptang, zaag of boor,
Een geldkist (zonder inhoud)
Een twee-pits gascomfoor,
Een keuken-installatie,

Een dienbak . . tafelbel . . .

Een strijkplank of een wasbord,
Een stoof . . een oliestel . . .!

Een weegschaal, een paar schaatsen
Een broodzaag, 'n koffiekan,

Een nieuwe koffiemolen,
Een bijl . . een koekepan!
Een rol- of tafelschuier,

Een hamer . . . 'n botervloot,

't Is wèl een allegaartje,

Maar ook . . de keus is groot,

En hebt U al,

Als ik mag vragen, misschien,
't Mechanisch, opklapbare
Dienblad gezien??

Een mooi



BEZOEKT

ONZE ST. NIGOLAAS-TAFEL
HAKA-CHOCOLADELETTERS

in luxe verpakking 12—16—24 en 32 et

Prachtige grote dozen fijne

HAKA-BONBONS, per doos 75 et en ƒ 1.—

Grote sortering Ie kwaliteit

CHOCOLADE- en SUIKERWERKEN
tegen lage prijs.

FONDANT - BORSTPLAATJES
(grote en kleine) per half pond 25 et

LUXE DOZEN FIJNE HAKA-ZEEP
per doos 35—45 en 50 et

TAAI-TAAI || SPECULAASPOPPEN
OM TE STROIEN !

Lekkere, knappende Kruidnootjes
per half pond 15 et

De HAKA-SPECULAASJES
zijn toch maar heerlijk!

per half pond 14 et
per half pond (met amandelen) . . 20 et

publiek worden uitgestald, van grote invloed is op het
kopen.
Nu, zeker ook door de invloed van de zomerse tijden

worden de etalages en 's zomers en 's winters verzorgd
op een wijze, die de volle waardering terecht verdient.
Zie maar eens, hoe eigen idéé ot eigen fabrikaat vaak

met het beste in de etalages naar voren komt.
Wil men zich verschuilen achter „kwaliteit", ook dan

zal men ten volle tevreden gesteld kunnen worden en
deze ondervinding zal men opdoen, dat men die tot
de beste soort aantreft zelfs daar, waar achter de meer
eenvoudige winkelglazen de etalage dan niet zo modern
geordend mag zijn.

Neen, men behoeft als inwoner van Zandvoort Zand-
voortse belangen, die ook belangen van elke inwoner
.«jn, niet te vergeten.
We weten het, er zijn nog meerdere factoren.
Zo kan de gezelligheidssfeer een factor zijn.

Er zijn nu eenmaal onder de verschillende soorten
van mensen ook zulke, die bij het doen van hun inko-
pen een drukkere atmosleer om zich heen willen heb-
ben.
De zakenman weet dat en maakt van die kennis een

goede gebruik.
Bekend zijn de Amerikaanse verkoopmethoden, waar-

over hier, aan de andere zijde van de haringvijver,
hoofdschuddend geoordeeld wordt.

In ons landje gaat de vereniging van het nuttige en
het aangename op wat bescheidener wijze.
Maar de combinatie is er, denk maar aan menige

feesttentoonstelling of tentoonstellingsfeest, al naar het
genoemd wil worden.
"Was het dat wat men zocht als reden om er uit te

trekken in deze dagen, nu ieder toch wel enige inkopen
doet, het zij groot, hetzij klein?
Met de Middenstands Tentoonstelling, die Zaterdag

in Monopole wordt geopend, is ook dat motief verval-
len.

Men kent de gezellige zaal van Monopole, men weet
hoe de heer Kiefer zich alle moeiten zal getroosten, öm
deze Middenstands Tentoonstelling tot een gezocht
middelpunt van belangstelling in deze dagen te maken.
De Zandvoortse zakenman toont door zijn expositie

dat hij van zijn kant al het mogelijke wil doen, om het:
Koopt op Zandvoort van de kant van de verkoper te
steunen.
Met de attracties zal deze Middenstands Tentoon-

stelling de sfeer brengen van vrolijke gezelligheid, zal

het kopen een genoegen worden, zal voldaan worden
aan de feeststemming die geld uitgeven kenmerkt en
zal het werkelijk zijn, of een dubbeljte een kwartje is.

Geschenken, verrassingen, en een feestprogramma,
aan alle eisen wordt voldaan.
Dat deze Middenstands Tentoonstelling in Monopole

een net zo grote belangstelling mag hebben, als des-
tiids de Winkelweek door de Zandvoortse Handels-
vereniging georganiseerd.
Dat kan, dat kan heel gemakkelijk als de vraag van

de week wordt: G.aat U ook naar de Middenstands
Tentoonstelling?

MONOPOLE MENU-
De dagschotel van het Monopole Menu wordt door

de reeks geserveerd als week menu.
Te veel van het goede"?
Zeg dat niet te gauw. Natuurlijk, we weten het, waar

H Eerste Zandvoortse Middenstands- H
TENTOONSTELLING
GEBOUW .MONOPOLE"
ZANDVOORT TELEFOON 40

Van 24 Nov* taru 1 December
DEMONSTRATIES van de Gemeente Gasbe-
drijven, elke middag en avond

Kook- en Bak-Demonstraties
op de door de FIRMA BAKELS beschikbaar ge-

gestelde GERO ZILMETA PANNEN.

Persit Demonstraties
den gehelen dag en avond.

De firma „Kraboe" Amsterdam presenteert gratis

een kop heerlijke Runderbouillon.

Iedere 10e, 25e en 100e bezoeker ontvangt een
aardig geschenk, beschikbaar gesteld door de
Erven Lucas Bols, Firma Kraboe, Fabriek van
Voedingsmiddelen, Firma Brokmeier, Wijnand
Fockink, de K.L.M., Gemeente Gasbedrijf enz.

Bovendien ontvangt iedere 500e bezoeker een be-

wijs voor een

Gratis vluchtbovenAmsterdam
TAL VAN ATTRACTIES

OPENING 24 November n.tó. 8 uur.

Dagelijks geopend van 2.30 tot 5.30 en 8 tot 12 u.

TOEGANGSPRIJS ƒ 0.20 PER PERSOON.

WINTERAARDAPPELEN
„„ P' z»k

ie „ r
PUIK BEVELANDERS 6 55 3.40

p. K.G. 10 K.G. H.L. POLDER BONTEN 6 57*/., 3 70ZANDV. DUINDRIELINGEN 6 55 3.50 FRIESE BORGERS 8 70 420REDSTAR DRIELINGEN .... 6 55 3.50 ZEEUWSE BONTEN 7 65 4 10BEVELANDER DRIELINGEN 6 50 3.00 ZEEUWSE BLAUWEN 7 65 4 10BLAUWEN DRIELINGEN ..6 55 3.50 ZEEUWSE EIGENHEIMERS '
\

\
' 7 tó tlO

De echte Zandv* Duinkralen 11 et p.RG., 10 K.G* voor fl

De echte „ Duin Eigenh. 8 et p*K*G., 10 K.G, voor f0 75

10 K.G. Puikbeste Kleiaardappelen ... f 0.50
Hooren en bezorgen zonder prïjsverhooging v.a. 10 k.g.

WE&* Bestel nu uvw Winterwoorraad hijs ~W
VAN DEURSENS Aardappelhandel
Kerkplein 8b - Telefoon 74 - Zandvoort
Haarlem - Telefoon 14245 - 15879

de heer Kiefer als directie van Monopole zich voor
spant, zich voor interesseert, dat is af, volkomen af.
Daar zijn de avonden, die reeds in Monopole zijn ge-

weest ook succesavonden door geworden.
Maar avond aan avond een week lang!
Ja, en ook dat dagmenu, uitgebreid tot weekschotel

en voorgediend onder Monopole waarborg, zal in het
grote voldoen, zoals het kleine bevredigde.
We zijn, nieuwsgierig en beniewd, eens een kijkje te

gaan nemen.
Wc vonden de heer Kiefer midden in de opbouw.
Zo ooit, dan moet hij natuurlijk nu overal tegelijk

zijn. Met zijn haast beroemde bereidwillgheid wist hij
zich voor het goede doel gelukkig even vrij te maken.
We deden een rondwandeling langs de stands, ten-

minste, wat de stands moesten worden, want heel veel
was nog niet in topvorm afgewerkt
Toen we daarover onze ongerustheid toonden was

het op de praktijk van het zakenleven gebaseerde ant-
woord: Voor een goede tentoonstelling wordt gebouwd
tot het ogenblik van de opening.
Het middenvlak van de zaal wordt ingenomen door

Persil en de andere was en boenproducten van de be-
kende fabriek te Jutphaas.
Waar nu eerst te beginnen.
Wel de stand van Droste lokt in de rechterhoek, dan

volgt de Amstel Brouwerij en daarop de bouillonpro-
ducten van de Kraboe Fabriek.
We herkenden in de vertegenwoordiger een oud in-

woner van onze gemeente en daardoor alleen reeds zal
deze stand een goede bekendheid verkrijgen op deze
Middenstands Tentoonstelling.

Pool was druk in de weer met zijn tweede etalage.
Een is er in de v. Ostadestr., maar zijn tweede etalage
hier.

Voor iemand op sportgebied zo bekend als Pool een
klein kunstje.
Dan volgt Kemp met een uitgezochte voorraad van

zijn winkel, een uitstalling, die even fris en gezond aan-
doet als zijn winkel in de Kerkstraat.
Zien we verder rond, dan is Zwanenburgs Drukkerij

in actie. De automatische degelpers zal actief aan deze
tentoonstelling medewerken.
Verder de stand van de K.L.M, met de nieuwste mo-

dellen van Uiver en andere machines en natuurlijk ook
de nieuwste reclame.
D.G.W. is niet te overtreffen.
Verder nog een gezellig hoekje, waar Bols de heer-

schappij voert in een stemmig gehouden interieur.

In de hall heeft de heer Penaat zijn radio afdeling,

waardoor we gelegenheid kriisen ons te overtuigen van
zijn vakkennis en vaardigheid.
Wil men zich laten vereeuwigen, althans wat de stem

betreft, ook daarbij kan hij u van dienst zijn in zijn

studio Monopole.
In de bar heeft de Groninger Bazar een fraaie stand

met mandenwerk, in de andere hoek is een Oosterse
zaal van Pcrez terwijl Gertenbachs Drukkerij haar
stand belicht door een nieuwe en uiterst moderne re-

clame.
Het gehele toneel wordt ingenomen door het gas-

bedrijf. Natuurlijk is deze tentoonstelling een uitste-

kende gelegenheid voor de heer Cense, die het door
bak- en kookdemonstraties niet aan reclame voor gas
zal laten ontbreken.
Dan de attracties.

Noemen eerst maar de geschenken aan de bezoekers,
de K.L.M, vlucht en wat nog meer de belangstelling of

de stemming zal vergroten en verhogen.
Laten we besluiten met de wens dat de gegeven moei-
ten beloond mogen worden.

(Adv.)

HET GAS OP DE MIDDENSTANDS TENTOON-
STELLING.

Het gas wordt te Zandvoort in steeds groter hoeveel-
heden gebruikt voor:
A. Heetwatervoorziening; B. Koken; C. Strijken; o.a.

in de wasserij Meulmans); D. Ruimteverwarming;
E. Industriële doeleinden.

Steeds meer vinden de voordelen, welke een ratio-

neel gebruik van gas biedt, waardering en deze voor-
delen zijn niet kunstmatig door de propaganda en ac-

quisitiedienst van het gasbedrijf uitgedacht, maar zij

berusten op de werkelijke eigenschappen van het gas,

op de gemakken welke de gasvlam in staat is te bren-
gen.
Het gas heeft tegenover vaste en vloeibare brand-

stoffen de volgende voordelen:
Ie. De mogelijkheid van een snelle verhitting en

van het concentreren der vlam op bepaalde plaatsen;

de snelle en gemakkelijke regeling der temperatuur.
De mogelijkheid om de toevoer van warmte plotseling

te beginnen en te beëindigen en de mogelijkheid om
de benodigde hoeveelheid warmte nauwkeurig af te

meten.
2e. De volkomen verbranding, dus zonder roetvor-

ming en zonder onaangename geur der verbrandings-
gassen.
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3e. Geen as, geen sintels en geen vloeistof.
4e. Een hoog rendement van de toegevoerde energie

in de verbruikstoestellen en apparaten.
In de laatste tijd wordt nogal reclame gemaakt voor

de z.g. petroleumgastoestellen, onder het motto:
Ph. Buttinger, Groninger — „Vaillant" warmwater-
apparaten.
Als nieuwste vindingen zullen geëxposeerd en gede-

monstreerd worden:
Ie Kokendwater-Tapkraanapparaat!
„Maakt Uw gas (petroleumgas) zelf thuis". Het pu-

bliek wordt voorgespiegeld, dat de bedrijfskosten van
deze toestellen zeer laag zijn. Mijn bezwaren tegen deze
petroleumvergassers, vergeleken bij goed geëmailleerde
gascomforen, zijn de volgende:

Ie. De aanschaffingsprijs van een prima geëmail-
leerd gascomfoor bedraagt niet meer dan ongev. ƒ 2.50;
Muntgasverbruikers kunnen zelfs tegen betaling van
ƒ 1.— een groen geëmailleerd gascomfoor van de ge-
meente in bruikleen krijgen. Oude, versleten zwarte
muntgascomforen (ter beoordeling aan de Directie)
kunnen gratis omgeruild worden voor een geëmailleerd
stel.

De aanschaffingsprijs van een petroleum-gastoestel
bedraagt beduidend meer! (Prijzen van ƒ 8.— tot ƒ 14.)

2e. De kwaliteit van het materiaal.
Het gascomfoor is gefabriceerd van geëmailleerd ge-

goten ijzer. Dus ijzersterk! Weersinvloeden, vochtig-
heid, enz. hebben geen invloed op het materiaal. De pe-
troleum-gastoestellen zijn gefabriceerd van blik. Com-
mentaar overbodig!!
3e vergassen van de petroleum geschiedt (hetzij door

de brander voor te verwarmen, hetzij door het onder
druk brengen van de petroleum) door z.g. verstuivers
of sproeiers. Een groot nadeel is, dat het petroleumgas
lang niet die graad van zuiverheid heeft als het ge-

wone stadsgas. Het is dan ook niet te voorkomen, dat
deze sproeiers op den duur verstopt geraken, met al

de ellende hieraan verbonden (walmen, scheefbranden,
onvoldoende verbranding, enz. Indien petroleumgas

werkelijk zeer zuiver was, zouden alle automobielen
reeds lang op petroleumgas lopen inplaats van op het
zoveel duurdere maar zuiverder benzinegas.

4e. Het brand- en explosiegevaar neemt bij het ge-
bruik van petroleumvergassers beduiden toe! In ver-
schillende plaatsen, o.a in Haarlem zijn reeds toestel-
len uit elkaar gesprongen en verbrand.

5.e Het steeds bijvullen van het brandstofreservoir,
het meerdere onderhoud, de lucht der petroleum aan
de handen, de mindere regelbaarheid van de brander is

een zeer groot ongerief.

6e. Bij de tegenwoordige gasprïjzen van 8 en 9 cent
per M 1 en 6 cent bij vastrecht en bij een petroleumprijs
van 7V« cent per liter (de goedkopere olie is zeer slecht)

is het m.i. niet gemotiveerd, waar het gaat om een klein
prijsverschil, zich al het ongerief, aan het gebruik van
petroleumvergassers verbonden, op de hals te halen,
temeer niet, daar de aanschaffingsprijs van deze toe-

stellen niet gering is en uit de persberichten is geble-

ken, dat de grote oliemaatschappijen het reeds bijna
weer eens zijn, waardoor aan de moordende concurren-
tie een einde zal komen en vanzelfsprekend de prijzen
van petroleum en benzine weer zullen stijgen.

Op de Middenstands Tentoonstelling exposeren de
volgende Firma's:
Polenz & Co, Nijmegen — EGA-gastoestellen.
Mij. t. vervaardiging van gasmeters, enz. Dordrecht
„Dordrecht" — gasfornuizen met Medobranders.

Gautzch Ind. Mij., Amsterd. — Prometheus-toestellen.
De Boer, Amsterdam — „Demmer" fornuizen en toe-

stellen.

2e Gashaard, die alléén reeds door het opendraaien
der gaskraan ontsteekt!

3e De modernste gasverlichting met pneumatische
afstandontsteker (zeer geschikt voor winkelver-

lichting)

4e Gasfornuizen met schakelkranen en geïsoleerde
De geëxposeerde toestellen zijn in huurkoop te ver-

ovens!
krijgen bij het Gemeentelijk gasbedrijf.

Doe het met gas en bevordert de welvaart van Uw
eigen Gemeente!!

De Directeur van het Gem. Gasbedrijf,
A. A. CENSE.

ZIE ONZE EXPOSITIE VAN

EUBELEN
op de Eerste Zandvoortse Wliddenstands-
Tentoonstelling

HET MEUBELHUIS
:_; STATIONSSTRAAT 14 :—
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M GROTE SORTERING

y Sint Nicolaas-Geschertken
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groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465
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TE KOOP:

Studieviool
met nieuwe kist, peau de
pêche foudraal. Br. on. 2206
bur. Zandv. Crt, Gerten-
bachs Drukkerij.

GEVRAAGD
Net Meisje

voor de Huishouding. Adr.
J. Visser, van Ostadcstr. 5
Aanmelden tussen 5—8 uur

TE HUUR: Brcderodestr.

HUIS
kamer en suite en 4 sl.ka-

mers, alle str. water, 2 clo-

sets, keuken, kelder, tuin,

balkon en waranda, veel
kasten. Aanv. 1 Jan. of lat.

Prijs /' 9 per weck. Br. on.
no. 2204 bur. v.h. blad.
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St. Nicolaas staat voor de deur,

de tijd van

Boferletters, Speculaas, Marsepein enz.

U wilt het beste van het beste hebben, na-
tuurlijk, het komt ook maar eenmaal per
jaar voor. Wij leveren U dit; uitsluitend
Ie kwaliteit.

Wij bedienen u op tijd, doch bestelt vroeg-
tijdig aan:

L. J. RINKEL v.h. Carels
Telefoon 22

N.B. Komt U eens in onze Lunchroom een
kopje thee of koffie drinken, wij doen U
dan gratis kennis maken met ons banket.

BEZOEKT~ONZE~STAND öp~ de~ Eerste
Zandvoortse Middenstands Tentoonstelling
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VEILINGGEBOUW

DE WITTE
ZWAAN

Dir. Waterdrinker
Brugstraat 1-17-19

Telef 464
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GERTENBACH
DRUKKER IJ

Leesbibliotheek

„GELRIA"
ZANDVOORTS

COURANT
Telef. 135 — Achterweg

DRUKWERK

De Geluids-Iostallatie
van

Radio PENAAT
HAARLEMMERSTRAAT 84,

is op deze tentoonstelling. "1"

is ook vertegenwoordigd op de

Eerste Zandv, Middenstandstentoonstelling

in „MONOPOLE".
Ons EET tJS wan Ifees

wegens sterfgeval

Ten verzoeke der erfgenamen van de Wed. v. Keeren

zal in de Percelen POSTSTRAAT 4—6 ten overstaan

van Deurwaarder C. II. Erbrink op

Donderdag 29 November
a.s. des morgens om 10 uur en zo nodig de volgende

dag geveild worden den

Erissleclits
over de schitterende Stand
v*huGasbedrij finMonopole

De vier nieuwste uitvindin-
gen op Gasgebied namelijk:

r
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Orgaan der (irenieeiite Zand voort OFFICIEELE BADCOUKANT met Badgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave Gertciihachs Drukkerij Zandvoort

0.30
ADVERTENTIEN:

van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ
Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

DE
GROTE DAG

Nog maar enkele dagen meer en de grote dag is aan-
gebroken. Hoe ook de tijden wentelen en keren, de ver-
wachtingen, die vooraf het loven van deze dag beheer-
sen, ze zullen niet spoedig weggecijferd kunnen worden

Veel is er in de loop van de jaren overboord gegooid,
veel heeft men laten vallen, veel is afgeschreven als'

ouderwets, maar deze feestdag voor klein en groot laat
zich door niets en door niemand van de grote luister
ontroven.

Klein en groot, allen komen ze onder de opwindende
bekoring van de geheimzinnigheid van deze dag.
Men kan er tegen vechten, men kan er tegen strijden,

maar het aantrekkelijke van Sint Nicolaasdag is zo
wonderbaar, dat men op het laatste minuutje toch nog
bezwijkt en dravend en jagend zijn knechtcnplicht m
dienst van de grote Kindervriend toch nog vervult.
Beschaamd, omdat men geen vertrouwen stelde, ang-

stig, dat het nu toch heus te laat zal zijn geworden.
Men noemt het zogaarne een feestdag voor de klein-

tjes, maar het zou te bezien staan, als er werkelijk
zuiver geoordeeld kon worden, voor wie deze dag meer
feest is: Voor de groten of voor de kleinen.

Zeker, de verrassing voor de jeugd is spontaan door
het prettige, het aangename.
Maar hoger staat de betekenis bij de groteren, de ou-

deren.
Zo gemakkelijk kan door cen verrassend geschenk

een brug geslagen worden over de klove, die tussen
steeds ..yerdf-r.wük^nd.c^w-anden was. ontstaan.

Zo" gemakkelijk "tan" een verrassend geschenk voor-
komen, wat dreigt als schijnbaar onafwendbaar.
Wat kan op zo'n dag de eenvoudige verrassing niet

het bewijs zijn van hoop en verlangen en dus het pad
effenen voor later, in betere tijden.
Maar de grote kracht van deze dag, van deze jaar-

das?, van de goede Heilige is toch wel, dat iedereen in
staat is, om als zijn dienstknecht het goede te doen.
Wat zouden velen niet, als ze slechts dit grote ver-

zoeningsfeest. waarop vergeten jcugddcugden weer in
volle krachtigheid zich ontplooien.
Om te geven, vooral daar, waar men weet, dat ver-

geten wordt.
De tijden zijn moeilijk, Voor velen zelfs zeer moeilijk
Maar wie rondomme ziet, zal altijd nog ontdekken

daar, waar hïi meerdere kan ziin. Meerdere door te ge-
ven van ziin karig deel, omdat hij nog rijk , nog koning
is, vergeleken bij wat schamel de tijdsomstandigheden

De Rommelpot.
Kent gij ook, lezer, uit vroegere tijd de rommelpot,

dit instrument, waarmede tegen St. Maarten stad en
land afgegaan werd om giften in te zamelen? Het be-
stond uit een bloempot waarover een varkensblaas was
gespannen. Door die blaas stak een rietje, en werd
daarmede gerommeld, dan kwamen zware, doffe klan-
ken uit de pot, die het eentonig gezang begeleiden.
Reeds van verre kondigde de rommelpot-loper zijn

komst aan, door de naargeestige, penetrante klanken
aan zijn instrument ontlokt.

Die rommelpot is thans te beluisteren in de wereld,
waar verschillende gebeurtenissen dezelfde onheilspel-
lende geluiden doen horen.
Daar is de vlootconferentie tussen Japan, Amerika

en Engeland. Inderdaad hadden deze sterkste maritie-
me mogendheden een verdrag gesloten, waarin over-
eengekomen was, dat de vlootpariteit zich zou verhou-
den als 3:5:5. Japan had in die verhouding toege-
stemd, mits Amerika in de Pacific niet langer aan-
spraak zou maken op versterkte punten als vlootbasis.
Nu de termijn van het verdrag afgelopen is, heeft

'Japan onomwonden verklaard, op voet van gelijkheid
te willen komen.
Er is dagen lang geconfereerd, waarbij Amerika ge-

tracht heeft, te houden wat het had. Doch het heeft er
alle schijn van, dat de besprekingen zullen mislukken.
In dit geval hebben de Verenigde Staten gedreigd, nu
zij haar steunpunten in de Stille Zuidzee kwijt is, ze
aan te leggen o.a. op Alaska, dus in de onmiddellijke
nabijheid van het Rijk der Rijzende Zon, welke waar-
schuwing daar natuurlijk grote ongerustheid wekte.

Echter, als de heren onvoldaan uit elkaar gaan, zit-

ten hier andere konsekwensics aan vast, en wel deze:
Amerika en Engeland zullen nimmer gedogen, dat de
Japanse vloot even sterk wordt als de hunne. Voor elk
schip, dat in Japan op stapel gezet wordt, zal ook op
de Ameikaanse en Engelse werven de kiel gelegd wor-
den. Zo wordt dus een bewapeningswedloop geboren,
die catastrophale gevolgen moet hebben. Dit kan niet

uitblijven. En welke ontzaglijke eisen worden daardoor
niet aan de toch al z:o schaars gevulde schatkisten ge-

steld. De uitgemergelde bevolkingen moeten kolossale
sommen opbrengen, welke veel beter, en hoog nodig
besteed moeten worden aan verbetering van de treu-

rige economische en commerciële toestanden, welke

voor anderen in haar schoot bergt.

Ja, we weten wel, vooral die tijdsomstandigheden zul-

len als dekstuk gebruikt worden, om wat als beter ik
naar boven welt te verstikken.
Van begin at maar niet al te veel toegeven daaraan,

omdat men toch van te voren weet, dat het een hope-
loze strijd zal zijn.

Dat het betere toch zal zegevieren, dat men zal zwich-
ten, dat men zal voldoen aan de grote drang van de be-
tere ik: geeft.

Ook al zal dat gehoorzamen het gebod langs moei-
lijke wegen soms eerst tot de zieleloutering leiden.

Gelukkig, dat niemand zich kan ontworstelen aan de
sfeer, die in deze dagen de wereld van ons om beheerst.
Daarom kan aanvullend steunen, zij het ook met

zwakke kracht soms, daar waar het geheel te zwaar
zou vallen.
Een aanvullen van waarin anderen ons reeds voorgin-

gen. Het wordt zo gemakkelijk gemaakt. Kijk maar
eens naar de Zandvoortse etalages, wat een keur van
Sint Nicolaas geschenken daar uitgesteld worden.
Want 's zomers mag steeds alles gedaan worden, om

de aandacht op het winkelbedrijf te vestigen, op dagen
als die nu naderen weet men de etalagekunst tot daad-
werkelijke praktijk te benutten.

't Ts dan ook 's avonds in onze helder verlichte win-
kelstraten gezellig druk en we hebben een gelukkig ver-
schijnsel kunnen constateren n.I. wel dit, dat men zich
jaar' meer -aan-Zandvoort gebonden acht bij het doen
van inkopen.
Als de ,, crisis" dit heeft uitgewerkt en gebracht dan

zou een minder scherp oordcel over slechte tijden reeds
verdiend zijn.

Zo ooit, dan -wordt het voor Zandvoort wel een eis,

een levenscis: Met allen, voor allen.

Weest niet te pessimistisch, haal niet het Kan-nict-
czcltjc van stal.

Toon hoop, toon vertrouwen en doe, wat de hand
vindt te doen waar het hart de weg wijst.

Laten wc ons de meerdere, de oudere, de wijzere van
de ieugd tonen.
Daar het zalige van het ontvangen, in dankbare her-

innering aan het toen van eigen jeugd. Nu de zaligheid
van het geven, een groeien door eigen kracht tot groter
Doen. wat de hand vindt te doen en daarbij vooral

het bedrijf van de Zandvoortse zakenman in de eerste
plaats denken.

overal, ook in Japan, ook in Amerika, ook in Engeland
he^r'-en.

Kunnen de Regcrinaen langer blind blijven? En doof
voor het murmurerende volk, dat straks, tot wanhoop
Scbracht. de verantwoordelijke mensen tot rede brengt
met middelen, welke hoogst onaangenaam voor de be-
trokkenen kunnen zijn?

Het rommelt eveneens veel dichter bij huis. Het is

voor een keer weer eens „hommeles" in de Balkan.
Joego-Slavie (eertijds Servië geheten) dat op zijn grond-
gebied in 1914 een Oostcnrijksen vorst dood zag schie-
ten, verloor enige tijd geleden zijn monarch, die in
Frankrijk vermoord werd door een rccalcitrantcn land-
genoot.
En plots brengt Joego-Slavië overal ontsteltenis te-

weeg door een scherpe nota te richten aan de Volken-
bond, waarin Hongarije beschuldigd wordt, medege-
werkt te hebben aan die moord, door op zijn bodem
huisvesting te verlenen aan uitgewekenen revolutionai-
re Joego-Slaven (waaronder de moordenaar) die in
Hongarije het gehele plan de campagne voorbereid zou-
den nebben.
De nota, toch al in scherpe bewoordingen gesteld,

zou naar verluidt nog scherper geweest zijn: ze zou
o.a. de zinsneden bevat hebben, dat, indien geen ge-
noegdoening gegeven werd, Joego-Slavie deze zich zelf

zou verschaffen, m.a.w.: oorlog. Ook werd Italië van
medeplichtigheid beschuldigd.
Door bemiddeling van Frankrijk zijn deze passages,

die ontegenzeggelijk ernstige, vèr-strekkende ucvolgcn
gehad zouden hebben, geschrapt.
Toch verloopt de zaak nog angstig genoeg. Want

Hongarije is erg in de wiek geschoten, en eist onmid-
dellijke behandeling, d.w.z. in de zitting van 3 Dec. a.s.

Andere Volkenbondsledcn wilden gaarne uitstel, om
de verhitte gemoederen tot rust te laten komen. Komt
tijd, komt raad, redeneren zij. Echter de Hongaren wil-

len van uitstel niets weten. Zij hunkeren er naar, zeg-

gen ze, om de absurditeit der beschuldiging te bewij-
zen.

En.... Hongarije voelt zich heel sterk, omdat het
Italië achter zich weet. Italië, lang geen vriend van
Joego-Slavië, integendeel, heeft inmiddels doen weten,
dat twee verdachten van het moordcomplot wonenden
in Italië, niet aan Frankrijk uitgeleverd zullen worden.
Dit besluit werkt natuurlijk als olie in 't vuur, en met

Dan worden de/e dagen tot bli]de dagen, waarvan
de steun ons zal sterken ook dan nog, wanneer eigen
kruis zwaarder te dragen zal vallen, wanneer eigen dag
nog triester zal worden.

Geeft tot vermeerdering Min eigen rijkdom, tot ver-
groting van eigen geluk.
Deze dagen .

En dan nog lange daarna.

SWALUE-KOORTJE.
De zanglessen van het Svaluekoor beginnen weer

Zaterdag 8 December om halt vijf m „Ons Huis" en
vervolgens elke Woensdag.
Het koor zingt nu onder leiding van den heer E. II.

Kerkhoven en vormt een onder-afdeling van de Chr.
Zangvereniging „Immanuél".
Gelukkig is mcj. Dorsman bereid gevonden voorlo-

pig op de repetities aanwezig te zijn.

De contributie blijft als van ouds 5 et. per week.
Het is de bedoeling gezamenlijk met Immanuél in de

tweede helft van Januari een concert te geven in de
Ned. Herv. Kerk.
Tevens zullen er ook plannen gemaakt worden om

even als andere jaren een gezellige avond te organi-
seren voor de kinderen en hun ouders.
Wc twijfelen er niet aan of het koor wat reeds onder

leiding van den heer Decs en mep Dorsman /o'n goede
naam heeft verkregen, door den heer Kerkhoven op
goeden voet zal worden voortgezet, en weer door vele
kinderen zal worden bezocht.
Dan kunnen wc berichten dat op het reeds boven-

aangcduide concert zal worden uitgevoerd het werk
-s an Richard I lol, namelijk „Hymne aan de Vrede",
wat met passages als „Staakt o, vorsten dat spel, zo-
veel ecuwen gespeeld", (hiermee wordt aangeduid: oor-
log) zeer toepasselijk is ook voor deze tijd, helaas, nog.

't Bestuur van Immanuél verzocht ons in verband
met dit werk oud-Iedcn aan te sporen hun kasten eens
na te speuren of ze misschien nog partijen in hun bezit
hebben. Zo ja, of ze dan zo goed zouden willen zijn die
muziek even aan Ons Huis te willen bezorgen.

Misschien zijn er die noa mee willen zingen Daar-
toe bestaat nog gelegenheid Woensdagavond in Ons
Huis, waar geregeld de repitities worden gehouden.

SINT NICOLAASFEEST.
Donderdag 6 Dec zal het jaarlijkse Sint Nicolaas-

feest voor de Zandvoortse kinderen weer gehouden
worden in Monopolc.
Daar het toch in de eerste plaats een feest is voor de

kinderen, zullen er dit jaar geen ouderen toegelaten
worden.

Alleen zij, die een uitnodiging hebben ontvangen
worden op vertoon van hun kaart toegelaten.

KINDERKOOR „ZANGLUST" Dir. JAC. HAMEL.
Meisjes en jongens die nog mee willen zingen, voor

het a.s. concert worden verzocht, zich a.s. Vrijdag te

komen aanmelden van 4.30 tot 5.30 uur. Tevens ook
nog plaats voor enigen grotere meisjes voor het meis-
jes koor vanaf 5.30 uur in Ons Huis. Contributie ƒ 0.10

per lid.

spanning ziet de wereld het verloop der gebeurtenissen
tegemoet.
Zou opnieuw een koningsmoord een „casus belli" be-

tekenen?
Zonder angst zijn we niet, maar wc hopen, dat bij-

tijds de verdwazing en de verdwaasden geremd zullen
worden in hun heilloos gedoe.
We hebben nog Qenocd vertrouwen in de Volken-

bond, om aan te nemen, dat de twist bijgelegd zal wor-
den.
Vast staat intussen dit: wordt Hongarije door Joego-

Slavie aangevallen, wat God verhoede, dan springt
Italië direct bij en dan.... We durven er niet aan te

denken!
Want een nieuwe oorlog — die zich uit zal breiden

als een vctvlck op papier, zal verschrikkelijk zijn. Ver-
woesting, dood en verderf zal over Europa komen, dat
de ondergang tegemoet gaat.

Een derde gevaar dreigt in het Saargebicd, dat bij

het verdrag van Versailles tijdelijk afgestaan werd aan
Frankrijk ter compensatie van de door de Duitsers ver-
nietigde Franse steenkolenmijnen.
Bepaald werd, dat de Saar tot 1935 gesteld zou wor-

den onder een mandataris, aan te wijzen door de Vol-
kenbond. 13 Januari 1935 zal onder de Saar-bevolking
cen referendum gehouden worden, waarvan het resul-

taat zal aanwijzen of terugkeer naar het vaderland ver-

langd wordt, of de „status quo" (dit is de tegenwoor-
dige toestand) zal blijven.

Al maanden lang wordt het Saar-gebied in vuur en
vlam gezet door de a.s. verkiezing. Natuurlijk stelt

Duitsland alle krachten in het werk, om een zo guns-
tig mogelijk resultaat te bereiken (wat o.i. zeker is">

Daartegenover staan de organisaties van de bestaan-

de staatsvorm, en wijzen op de onvcrmijdeliike „geliik-

schakeling" onder het Iditlcr-regicm.

Frankrijk houdt troepen klaar om de Saar binnen te

marcheren als het ziet, dat de verkiezingen onregelma-
tig verlopen of onregelmatigheden ten gevolge hebben.
Hoe zal dit alles aflonen? Wc weten het niet.

Zeker is het, dat de rommelpot in de gehele wereld
zijn angstig geluid doet horen.
En dat de afstand tussen oorlog en vrede in verschil-

lende streken slechts een stap is.

Met Kerstfeest op komst. Vrede op aarde?
(Nadruk verboden)



Meikhantlel B.Sohnelder
VERPLAATST van Vondeistraat 2 naar

Helmerstraat hoek
Bildordijkstraat =

WAT BRENGT DE HOLLANDIA BIOSCOOP.
De 1-Iollandia Bioscoop brengt wel het nieuwste. Het

is werkelijk een genoegen voor ons, daarop steeds de
aandacht te vestigen. Daarom trok het onze bijzondere
aandacht, dat we <\cz^ week op de programma's van
twee grote bioscopen in plaatsen uit onze onmiddellijke
omgeving geannonceerd zagen staan: Goud in het ene
en Bleke Bet in het andere.
Twee nummers, die m de Ilollandia Bioscoop volle

zalen hebben getrokken.
Het eerste hooidnummer van het nieuwe weckpro-

gramma- is: Opmars der Wereld.
Het is een lint, speciaal geschikt voor die mensen,

die spoedig moedeloos zijn.

Die al gauw in een prestatieloze berusting vervallen.
Het is een bijzonder lint voor hen, die het vertrou-

wen in de stabiliteit van de wereld — in het bijzonder
de economische — verloren hebben.
Zonder al te veel nadruk, doch op overtuigende wijze

wordt getoond, dat tijdperken van terugslag volgen
op perioden van welvaart en dat iedere depressie een
nieuwe opbloei verborgen houdt.
Opmars der Wereld is dan ook wel een bijzonder lint

voor deze bijzondere tijd.

Heeft dit lint al bijzondere kwaliteiten en verstrek-
kende betekenis, daarnaast blijft het toch in de eerste
plaats een ideale ontspanningsfilm.
Een sterk scenario, vol actie en tempo, waarin de boe-

iende lotgevallen van twee mensen, die niets anders bc-

P. FLIETSTRA, Huisschilder
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord),

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp con cupreerend e prijzen.

zitten dan hun wederzijdse liefde en energie om te

werken samen gaat met de conflicten en onzekerheid
en de reactie ener moderne beschaving.
Harold Dix en Ann Harding geven in Opmars der

Wereld een tijdrevuc van 1873 tot heden. Aan elke bij-

zonderheid is gedacht, aan elke kleinigheid de grootste
zorg besteed en daardoor verdient dit lint een onpar-
tijdige algemene waardering.
Het tweede hoofdnummer brengt: Het Masker van

Fu Manchu.
Vroeger gaf de Hollandia Bioscoop reeds filmlinten

met deze hoofdpersoon.
Goed verzorgd als deze werken zijn, boeiend en span-
nend door het wondere, waartoe de filmtechniek in
staat stelt, zal ook dit nieuwe lint van begin tot eind
in spanning houden.
Hoofdmotief is de strijd van Scotland Yard tegen de

duistere werken van Fu Manchu. Deze wil een opstand
in het Oosten ontketenen en maakt zich waarom mees-
ter van het masker en het zwaard van de Chinese heer-
ser Chengis Khan door het uit de graftombe te roven.

In de verdere geschiedenis ontwikkelt Fu Manchu
weer al zijn helse krachten maar wordt door eigen
macht tot een nederlaag gedwongen.
Dit interessante filmprogramma draait van Zaterdag

tot Dinsdagavond.

Het is nu een
mooie

gelegenheid
Voor hen die
nog geen kennis
hebben gemaakt
met onze eerste
kwaliteit

Gebak en Marsepain
BOTERLETTERS, per pond ƒ 1.20

HARTEN en HAMMEN, gevuld naar verkiezing
per ons 20 cent.

CHIPOLATE, gevuld, per ons .... 25 et

MARSEPEIN, per ons 20 et

TELEFOON 331
L R

ZEESTRAAT 6

St. Nicolaas Geschenken
van de

Zandvoortse Rijwiel- en Sporthandel

H* C. v. Nieuwenhuizen
Pakveldstraat No. 4

Zijn altijd welkom!!!
Dames, Komt U onze LEDEREN HAND-
SCHOENEN met kap eens zien, ze zijn prachtig.

Diverse Kleuren.

LEDEREN ALPINO MUTSEN. Iets nieuws.

Onze afdeling LEDERWAREN is verder ruim
gesorteerd in: Handschoenen met kap en vingers
voor heren en jongens — Handwarmers —Jasbe-
schermers — Stuurtassen — Kettingkasten —
Beenpijpen voor Dames en Heren.

„STUURHOES" „PRACTISCH" „NIEUW"
Een goed Electrische Rijwiellamp met electrisch
achterlicht, verhoogt Uw veiligheid bij avond.
Rijwielsloten — K.M. Tellers — Mascottes

Bellen enz. enz._

Afd. SPORT: Voetballen compleet — Schoenen,
Kousen — Jersey's — Broekjes — Sjaals — Pom-
pen — Rijgpennen — Koffers enz. enz. Turn-
pakjes — korte en lange Pantalons — Trico's,
Rythmische Turnschoentjes enz. enz. enz. enz.

— „TAFEL-TENNIS" -~

ZIET ONZE ETALAGE en VRAAG ZONDER
— VERPLICHTING INLICHTINGEN —

DAMES EN HEREN. Gedurende de maand December

Grote Prijsverlaging
Een WINTERJAS van ƒ 27.50 thans .... ƒ 22.50
Een WINTERJAS van f 32.50 thans .... ƒ 27.50
COSTUUMS van ƒ 32.50 thans ƒ 30.00
Heeft U stof, wij maken u een prima Costuum voor

f 17.50 met fournituren.
DAMESMANTELS v. ƒ 27.50 voor 22.50 m. bontkraag.
JAPONNEN, maakloon ƒ 4.00

Profiteert van deze Reclame. Hetzelfde werk voor min-
der geld.

Vraagt onze Stalen en Platen.

Keer-, reparatie- en Pers- Inrichting
Dames- en Herenkleermaker, Bontwerker

H. LUIJTE Jr- - Pakveldstr. No, 3

VOLGT EEN GOEDEN RAAD
ga voor Uw Speelgoed naar

DE KINDERVRIEND
Kerkplein 8

Schoolborden, Hobbelpaarden, Krui-
wagens, Fietsjes, Autopeds, Ringen,
Schommels, Sporen, Spoordelen, Tïm-
merkisten — Figuurzagen — Poppen-
wagens, Ledikantjes, Triksdozen en
motors. —
Ziet de Etalage!

Speelgoed en nog eens Speel-
goed in uitgebreiden zin*

Hiermede betuigt het bestuur der Sint Elisabeth-

Vereniging haar hartelijke dank aan alle H.H.

winkeliers voor hun welwillende medewerking,

geschonken aan het schone doel.

HET BESTUUR.

m

5vTK

*&•*

«Bïm

Të'i

Huismoeders, wanneer U aardappelen betrekt van ons,
dan komt U de gehele week uit met Uw huishoudgeld.
Het is een wonder zo goedkoop als de aardappelen bij

ons zijn.

LET OP S.V.P.

10 K.G. puik beste Zeeuwse eigenheimers voor .... f 0.45
10 K.G. heerlijke Zandaardappelen voor 50 et. (Voor kwaliteit staan wij borp)

10 K.G. Zandaardappelen bonke (absoluut zonder hol) ... f 0.45
Zandvoortse Duinkralen 10 K.G. f 0.90. f 5.85 per H.L.

Duin Kralen, prima10 K*G* voor 90 cU p< HX, f5*85
p. k.g.

Duin Eigenheimers 8
Kleine Duin 6
Zeeuwsche Bonten 7

Zeeuwsche kleine Bonte 6
Zeeuwsche Blauwen 7
Zeeuwsche kl. Blauwen 6

10



Z.V.V. „ZANDVOORT".
Door van Alphia te winnen is Zandvoort weer een

stapje hoger gegaan maar a.s. Zondag tegen Kcnnemers
dat zal niet meevallen, aaar zij thuis nog ongeslagen
zijn, en ik geloof Zandvoort daar ook niet toe in staat
is. . . . rnits zij met overleg spelen, en zich ten volle ge-
ven, is er nog wel een gelijk spel te bevechten en bij 'n

achterstand niet mopperen jongens.
K.N.V.B. jun. kregen een flinke les van Ajax, ja jon-

gens eigenwijs wc/en kost doelpunten, en de voorhoede
mag heus wel wat vuriger spelen, want voor a.s. Zon-
dag tegen Z.F.C, dat valt niet mee.
Zandvoort 2 naar Halfweg 2 en zo als de laatste keer

spelen. Jongens zonder te mopperen, en ieder helpt

zo veel mogelijk zijn mede elftal lid, dan zal 't nog wel
gaan.
Zandvoort 3 ontvangt om 10 uur Halfweg 4 en direct

maar een vlug tempo, direct de bal door spelen, denk
om de bovenste plaats!

'Zandvoort 4 speelde tegen H.S.V. 2 een goede wed-
'strijd er werd revanche genomen, want de uitwedstrijd
-werd verloren, maar de thuiswedstrijd is met 3—2 gc-

-vvonnen.
Zandvoort 5 klopte zo waar E.H.S. 4 met 3—2. Nou

a.s. Zondag weer eens een overwinning? Ik hoop het.

Jun. A verloor van Schoten A. Daar was buitenge-
woon scheidsrecht, als Zandvoort een doelpunt maakte
"had Schoten een strafschop, dat zijn van die heren, die

leren de jongeren om in verzet te komen tegen de
scheidsrechter, maar onze jongens hebben zich uitste-

Tcend gedragen, zij hebben zich maar bij die beslissing

neergelegd, een volgend keer zal 't wel beter gaan.
Jun. B klonte Swastika met 7— 1. Een goed resultaat.

En nu a.s. Zondag naar R.C.H. G en doe je best. De
'kansen zijn goed.
Wat de toneelavond betreft, onze leden moeten nog

-even geduld hebben, volgende week zal 't wel definitief

besloten worden.
Ik maak de heren attent dat bij de Woensdagavond

traininö er beslist orde moet zijn, de herriemakers
•worden beslist een week of vijf er naast gezet.

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van Zondag 25 Nov.

'Zeemeeuwen 1—D.J.K., 1—2.

Zeemeeuwen 3—R.C.H. VI, 2—3.

'Zeemeeuwen V—D.C.O. V, 4—0.

Zeemeeuwen a adsp.—Haarlem b adsp., 1—2.

ÜRipperda adsp.—Zeemeeuwen b adsp. 1— 1.

Voor Zondag 2 December zijn vastgesteld:
Zeemeeuwen I—A.P.G.S. I, 2 uur.

Zeemeeuwen IV—D.S.K. I, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.H.F.C. jun. 12 uur.

'Spaarnevogels I—Zeemeeuwen II, 10 uur.
"Vijfhuizen I—Zeemeeuwen III, 2 uur.

Ook als Uw koienkaciiel brandt, kunl ü niet buiten de

Optimus
Petroleum-Straalkachel

verbruikt nog geen cent p. uur
de volmaakte

Petroleum-G as b r ander

want de Optimus Straalkachel
is

Verplaatsbaar
U kunt de kachel van het eene vertrek
naar het andere dragen en in korten tijd

de kamers waar niet gestookt wordt, de
slaapkamers, keuken, studeerkamer of

badkamer,

werkelijk „Warm'' maken
En dan . . , het verwarmen van winkels, kan-
toren, werkplaatsen, pensionkamers, enz. enz.

Fabriceert Uw eigen gas!
St. Nicolaas geschenken.

Verkrijgbaar bij :

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat 13

s
t

N
1

C
O
L
A
A
S

DE HUBSVLSJT
HALTESTRAAT 65

is het EENIGE adres in Zandvoort
dat speciaal levert ALLE soorten
HUISVLIJT BENOOD9GDHEOEN
HOUT

CARTON
LEER

KLEI
RAFFIA

PU RIET-WERK
:-: Vakkundige voorlichting :-:

Gelegenheid voor slojdleseen

!

G
E
S
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Zaterdagmiddag 2.30 Zeem. a adsp.—Kennemerl. a.

2.30 uur: R.C. 11. d adsp.—Zeemeeuwen b adsp.
2.30 uur: Vijfhuizen adsp.—Zcmeeuwen b adsp.

Als jun. lid werd aangenomen ,1b. van Duijn, Maris
straat 45.

Op vertoon van werklozen kaart hebben werkloze
vrije toegang op het terrein.

Maandag 3 Dec. Clubavond (St. Nic. avond met ver
schillende spelen waaraan prijzen zijn verbonden.) Prii

zen voor deze avond zullen gaarne door het bestuur ii

ontvangst worden genomen.
Bestuursvergadering op Maandag 3 Dec, des hal'

negen aan het bekende adres.

S.D. VROUWENCLUB AED. ZANDVOORT
Tegen het oorlogsgevaar, het Socialisme!

Onder deze leuze herdacht de Sociaal Democratisch
Vrouwenelub Dinsdagavond 21 Nov. de International»
Vrouwendag, met een geanimeerde, druk bezochte bij

eenkomst in „de Kroon" Stationsstraat.
liet zaaltje was dicht bezet, ook een aantal nunnu

waren er aanwezig.
Met grote aandacht werd geluisterd naar een pakken

de anti-oorlogsspeech van mevr. R. Barbiers Seele
meijer.

„Laten wij allen", zo zeide de spreekster o.a. „man
voor man en vrouw voor vrouw,onze uiterste krachtei
aanwenden, om alle mensen ervan te overtuigen, hot
noodlottig een nieuwe oorlog voor de mensheid /on zijn

laten wij proberen de mensen ontvankelijk te maken
voor on/e mooie Socialistische gedachte, opdat /ij zich
naast ons scharen om mee te helpen bouwen aan een
nieuwe maatschappij, aan een wereld van vrede, wel-
vaart en geluk".
Door de bekende dcclamatricc, Johanna Opdam, uit

Bentveld werden voorts een keur van gedichten op
voortreffelijke wijze ten gehore gebracht, een hartelijk

applaus bewees hoezeer dit in de smaak viel.

Mevr. ,T. van Duvn-Schilpzand zong tot aller genoe-
gen, eni«e mooie liedjes onder pianobegeleiding van
mei. Willy van der Mijc.
Het was cen mooie avond, die met een krachtige So-

cialisten-mars werd besloten.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Charlottc Bertha Marie, dochter van F-

J. van Buggenum en M. B. .lacob; Henricus Ludivicus
Petrus zoon van H. J. Webber A. R. J. Joacim.
GEHUWD: W. .1. C. Verstcegc en G. H. Scders; G.

A. Kop en K. Seniel; A. Reekers en K. Koper.
ONDERTROUWD: K. C. van der Mijc en W. A.

Zwemmer;
OVERLEDEN: A. Zwemmer, weduwe van Jb. van

Duyn, oud 74 jaren.

Coöperatie

_ ALLER

BELANG u,a.

Speciale Aanbieding

Gedurende 6 dagen van
3 DECEMBER tot 8 DECEMBER

Lekkere
Vol- Vette
Goudsche

DAMES, het is thans de hoogste tijd om uw Handwerk voor

SINT NICOLAASCADEAU
te koopen. U vindt steeds iets aparts bij

HL M. Nieuwenhuizen - Haltestraat 52
Enorme collectie kleine Handwerkjes voor Kinderen.

Verder Zakdoekjes en Zeepen in Luxe Doozen.
Handschoenen, Kousen, Tricotages, Sjawls, Tafel-

kleedjes.

Doozen voor Boorden, Zakdoeken en Handschoenen.
Naaimandjes.

Heeren Overhemden, Dassen, Bretelles, Sokophouders,
enz. enz.

Ziet vooral onze Etalage*
^iiua

TAXI

Telefoon 18

COMITÉ VROUWENHULP.
Op onze vorige oproep ontvingen wij gelukkig het

gevraagde schoeisel en kledingstukken, waarvoor alle

gevers hartelijk dank gebracht. Kan iemand ons mis-
schien helpen met een deken, waaraan sterke behoefte
is? Ons comité houdt zich ook verder aanbevolen voor
kledig en schoenen. Uit de nog steeds talrijk binnen-
komende aanvragen blijkt overduidelijk, hoe uitermate
moeilijk deze tijd voor velen is en dat het voor de men-
sen die bij ons komen vragen, ten enenmale onmoge-
lijk is zich iets nieuws voor lichaamsbedekking aan te

schaffen. Wanneer men zich zulke toestanden indenkt
begrijpt U ook, dat wij het zo jammerlijk vinden aan
de aanvragen niet te kunnen voldoen. Kijkt U nog
eens na of U iets voor ons hebt? Een berichtje per
telefoon 440 of naar Wcstcrparkstraat 17 en gaarne
wordt hetgeen U missen kunt afgehaald.

HET CHANOEKO-PEEST.
Het Chanoeko-fcest, dat als weldadigheidsfeest steeds
zo'n grote belangstelling heeft zal Zondag 23 December
in Monopole aan het Stationsplein gegeven worden.

biet is cen extra avond, die aller belangstelling ver-
dient.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 19 tot en met 24 Nov. werden 32

Kuip- en 285 Douchebaden genomen.

SAMBO EN JOCKO Y
AVf* L

f
EUW^ EENAA *

. _ - , door G. Ih. Rotman (Nadruk verboden)

25 cent per pond

In samenwerking met de Coöperatieve Groothandels vereen.

,,De Handelskamer" (Haka) stellen wij ook dit jaar weer
een crisispakket beschikbaar uitsluitend aan onze werkloze
LEDEN-verbruikers. Wij vestigen hierdoor nog eens de aan-
dacht van onze leden op, dat de aanvragen uiterlijk heden,
1 December, moeten zijn ingeleverd. denkt de stakker zuchtcndMaar door het lossen van de ballast,

..Althans voorlopig uit de brand!"
Want aan het schuitje hangt als ballast,

Een aantal zakken vol met zand; ;

Zij stort ze over Sambo leeg,

Die nu de volle lading kreeg!

Krijgt de ballon de vrijheid weer,
Hij schiet dus plotseling naar boven
En weldra -ziet men hem niet meer.
Niets hoort men in do stille nacht,
Dan juEfrouw Hupstra's jammerklacht.



BRANDSTOFFEN PAKVËLDSTRAAT 14

- TELEFOON 185 - C. BEEKHUIS
ZIE ONZE EXPOSITIE VAN

op de Eerste Zandvoortse (Vliddenstands-
Ten toonstelling

HET MEUBELHUIS
:— : STATIONSSTRAAT 14 :—

:
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INGEZONDEN.
Buiten verantwoording van de Redactie.

Beleefd verdoek ik voor het onderstaande plaatsing
in Uw blad, waarvoor ik U bij voorbaat mijn dank be-
tuig.

De persberichten in grote en kleine dagbladen — geen
enkel Zandvoorts blad heeft zich hieraan schuldig ge-
maakt en daarvoor ben ik zeer erkentelijk — gaven het
wereldschokkend bericht natuurlijk met „vet opschrift"
„Wethouder Molenaar en de Aardappelen Centrale".

Ik moet de 11. II. correspondenten of hoe men ze ver-
der noemen wil, hoe jammer ik het ook voor hen en
hun vrienden vind, echter teleurstellen met de mede-
deling, dat de inhoud hunner berichten, die zij indien
het juist is ( z.ic Stads-Editie van 24 dezer) hebben aan-
vuld met schriitcliike ot telefonische medewerking van
hogere autoriteiten wier mededelingen gewoonlijk als
sluitstuk werden aangewend, van a tot z onwaar is.

Trots hun kennis, welke niet boven de middelmaat
uitgaat, snappen zij er niets van.

Ie. Een Regeringsambtenaar is niet bij mij thuis ge-
weest om een onderzoek te doen instellen aangaande
de controle der aardappelen Centrale, dus niet het
„domme" woord distributie dat in het bericht voor-
komt want dit woord kennen wc al haast in geen 10
jaren meer voor dit landbouwproduct.

2. Zoals reeds door mij v»crd opgemerkt weten deze
mensen niets maar dan ook geheel niets der werkwijze
der organisatie (afd. Akkerbouw).
Het gehele vraaastuk gaat buiten Burgemeester en

Wethouders of de Raad om en toch durft men — hoe
dom toch — te schrijven hij is benoemd door de loco-
burgemeester in opdracht van een raadsbesluit en, zo
wordt er gauw aangevuld, de echte „B" was er toen
niet. Wat een onwetende kinderachtigheid. Of was men
soms al bang, ja, je kunt het nooit weten, dat er iets

gebeurd kon zijn wat niet in de haak was, en daarom
maar bij voorbaat gezegd „Ik was afwezig". Wees ge-
rust als men niets doet blijft men altijd wel buiten
schot al is men met afwezig, dat heb ik in het voorjaar
ondervonden.

3e. Steunde deze uitroep soms op een Koninklijk
Besluit van 4 September 1933 waarover ten raadhuize
met enige landbouwers is geconfereerd ook clan wil ik
hun geheugen opfrissen, daar ook dat K.B. geen beroep
op de Raad de et, doch alleen medewerking der Politie
verzoekt voor het opsporen van overtredingen.

4e. Het is natuurlijk niet mijn schuld dat bedoelde
heren zo'n slechte studie maken en het bijhouden van
de zo belangrijk gewijzigde crisismaatregelen der Rege-
ring. Zij zullen zeker ook niet weten, dat in de loop van
dit jaar alle centrales zijn ondergebracht in een geheel,
namelijk „De Nederlandse Landbouw Crisis Organi-
satie".

5e. Ik heb hier voor mij liggen een schrijven van
25 Juli 1934 der Landb. Crisis Organisatie voor Noord-
holland van de heer Ir. W. J. M. Dekker, welke mij ver-
zocht hem te willen mededelen of ik bereid was mede-
werking te verlenen aan deze nieuwe regeling d.i. voor
de akkerbouwoogst 1934-'35. Ik heb dat gedaan en de
belanghebbenden in het gehele 23e district, dat aan mijn
zorgen werd toevertrouwd zullen aanstonds wel willen
verklaren dat ik dit heb gedaan in landsbelang in het
algemeen en in het belang der telers en handelaren in
het bijzonder.-

6e Dat er moeilijkheden waren te overwinnen, voor-
al bij de aanvang, zal niet v/orden ontkend. Het samen-
brengen van theorie (ambtenaren) en praktijk (telers

en handelaren) is echter zonder van wettelijke bepalin-
gen af te wijken volmaakt gelukt.
Ik vraag mij af: hebben zij, die nog niets in deze

moeilijke tijd op verschillend terrein van de landbouw
en andere takken van crisis hebben gedaan wel in de
tllci eerste plaats het recht hun mond te openen of hun
pen op te nemen.

7e. Volgens bovenaangehaald persbericht zou ik op
Zaterdagmorgen van Regeringswege van mijn post (?)
zijn ontheven, terwijl het op Vrijdag daaraanvooraf-
gaandc bij mij thuis reeds 7.0 was geregeld, dat Maan-
dag daarop de desbetreffende papieren en bescheiden
bij mij vandaan zouden gaan. De zaak had kunnen blij-

ven zoals hij was — dit kunnen getuigen verklaren —
indien ik er tijdelijk iemand anders mee had belast
maar dat is toen niet gebeurd.

8e. Administratief en financieel is deze taak, die ik

met liefde evenals vele andere zaken, die ik voor de
gemeenschap verricht, welke ik niet als Wethouder
verplicht was te vervullen, normaal afgesloten en ik

hoop dat de medewerking die ik aan dit het besteed
door men opvolger nog zal worden verbeterd, dat kan
niet anders dan ten goede komen van ons allen

Deze winter hoop ik in ene brochure of openbare
vergadering meerdere zaken waar boze tongen in ons
dorp zo graag over kletsen of hebben gekletst nader en
uitvoeriger te belichten o.a. ook de nu reeds zo beruch-
te „Grit Centrale" waarin zogenaamde vooraanstaande
heren zo'n fraaie rol hebben trachten te spelen.

Hoogachtend, Uw dw. dr.,

T. MOLENAAR.
Weth voor Onderwijs en Soc. Aangelegenheden.

Zandvoort, 29 November 1934.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8.30 uur.

Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondslcdcn tegen verlaagd tarief.

E. Koning Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

ü

Geschenkenlijst

Eetserviezen

Ontbïjtserviezen

Theeserviezen
Glasserviezen
Toiletstellen

Koperen Paraplubakken
Koperen Vulernmers
Brons koperen Haardstellen
Haardketeltjes

Fruitschalen

Verchroomde Lepels en Vorken
Kaasstolpen
IMaaimandjes

Linnen Banken
Courantenhangers
Borstelhangers
Bloemhangers
Keukenuitrustingen
Theemandjes
Damestasschen
Dames- en Heeren Portemonais
Echte Friesche Schaatsen
Kunstschaatsen
B.E.S. Kachels of Kooktoestel

Thelephoon 311

Haltestraat 37

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
OftJGEIVIEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BELEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op eik

gebied. Inlichtingen kosteloos.

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

L G* van Riessen
Jan Snijerplein 11 Telefoon 554

DE POPULAIRE FILMAVOND VAN WOENSDAG
De populaire filmavond — Jan Kiepura en Ein Lied

fur dich.
Het kan geen gelukkiger combinatie zijn, als men

filmliefhebber is en men op goedkope wijze toch eens
van een echt fijn filmprogramma wil genieten.
De hoofdtitel zou ook kunnen zijn: Eea klein schan-

daal is beter dan een groot ongeluk.
Maar het eerste opschrift zal misschien beter ver-

staan worden dan het tweede, dat beter begrepen moet
worden en daarom houden wc ons maar aan het eerste.

't Motief is de liefde van Lixie — Jenny Jugo — die
zich onbewust hecit geconcentreerd op de jonge zan-
ger Theo Buckner — Karl Stepanck.
Als Lixie echter bemerkt, dat wederliefde uitblijft,

dat Theo alleen maar denkt aan een roemvolle kunste-
naars loopbaan komt de verwikkeling.

In de eerste plaats Gatti — Jan Kiepura — de talent-
volle tenor, door wiens voorspraak Theo een roemvolle
carrière voor zich geopend ziet.

Na een strijd van hoop en wanhoop komt echter-
voor Lixie de wanhoopsdaad, een huwelijk met baron
Klccberg.
Dan offert Theo zich op voor zijn beschermer en l»et

slot is net echt.

Het is een lint, dat van begin tot eind amuseren zal.

Zo zien we er o.a. de bekende Paul Borbiger in.

Waar die is is dolle humor te verwachten.
En maller dan een concert in een zwembad kan men.

toch ook niet verzinnen, zelfs niet in een film.
Bovendien de populaire muziek en de populaire

wiisjes.
Ein Lied für dich is een verrassing.

SINT IN DE BIOSCOOP.
De directie van de Hollandia Bioscoop is er in ge-

slaagd, reeds Zondagmiddag de hoge gast te mogen
ontvangen.
Dat belooft een extra drukke middag voor de toch

reeds drukke jeugd.
Sint op bezoek. Sint in de bioscoop. Dat zegt heel

wat voor jong Zandvoort.
Want men weet, dat de directie altijd bereidwillg is,

om de voorraad van Sint Nicolaas aan te vullen, als
de verlangende schare zelfs heel groot mocht ziin.

Daarom kan reeds nu gezegd worden, dat elk kind
een verrassing van Sint Nicolaas zal ontvangen.
Met genoegen zal men Zondagmiddag met de klei-

nen deze extra voorstelling meemaken, daar telken-
iare opnieuw wordt bewezen, met hoeveel zoig de heer
Koper zo'n middag voor klein en groot tot een feest
weet te maken.
De film, hoewel nu op de tweede ranö, zal daarbij

ook helpen want het brenöt Watt en Half Watt.
De aanvang van deze Sint Nicolaasmiddag is half

drie.

NED. VERENIGING VAN HUISVROUWEN.
Het crisistonds der afd. Haarlem en omstreken geeft

ieder jaar met Kerstmis, a^n de door de slechte tijden,

het meest getroffen gezinnen, kerstpakketten uit.

De commissie roept voor dit mooie werk de mede-
werking der leden in.

Aangezien ook Zandvoort in de termen valt, worden
de Zandvoortse huisvrouwen verzocht, in deze ook
haar steentje bij te dragen.
Onder meer wordt er nu druk gebreid en verstrekt

de commissie, zo nodig hiervoor de wol.
Zoals men begrijpen kan, is er van alles nodig, dus

dames aan het werk.
Leest hierover vooral het maandbericht van Decem-

ber a.s.

Inlichtingen verstrekt mevr. De Boer—Margadant,
Zandvoortselaan 11 gaarne, liefst na zeven uur des
avonds.

Solied

wsattz

Goedkoop uitvoeren van alleen
Timmer en Metselwerk.

P. SCHAAP - Prinsenhofstraat 11 -Tel. 439

OUDERAVOND SCHOOL C.
Op de in School C gehouden ouderavond, werd door

de heer Werkhoven, hoofd der school, een uiteenzet-
ting gegeven, waardoor toegelicht werd, wat overtollige

leerkracht, kwekeling met acte enz. beduiden voor het
onderwijs.
Als nieuwe leden in het bestuur van de Ouder Com-

missie werden gekozen mevr. Jacobs en de heren Waas
en Smaalders.
De vergadering was goed bezocht en voor de uiteen-

zetting was er volle aandacht. Dit laatste zeker wel in
verband met de voorgestelde ondcrwijswijzigingen
voor de nieuwe gemeente begroting.

SINT ELISABTH-VERENIGING
Tot onze spijt is vorige week in ons nummer het ar-

tikeltje voor de bazar door overvloed aan copie niet
geplaatst.
Ondanks alles zelfs door de zeer slechte tijdsomstan-

digheden heeft de bazar zich in een grote toeloop mo-
gen verheugen.
Het was er dan ook bijzonder gezellig en waren de

vele attracties en de nuttige artikelen in staat een to-

tale opbrengst van f 395.42 te halen.
Het is dus gebleken dat voor dit schone doel toch

nog altijd medewerking is van particulieren en ook van
vele winkeliers, die gaven wat zij konden om tot het
bedrag te komen wat de vereniging zo goed kan ge-

bruiken.

VROUWENAVOND.
Maandagavond a.s. des avonds 8 uur zullen de vrou-

wen weer bijeenkomen in de Brugstraat 15. Voor be-
spreking van degelijk onderwerp is gezorgd, en iedere

vrouw is van harte welkom.

ZANDVOORTSOHE RIJWIEL- EN
— SPORTHAWDEL —

H. G. van Nieuwenhuizen - Pakveldstraat 4
NOG STEEDS H ET
AANGEWEZEN ADRES

S
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Zaterdag 1 t.m. Dinsdag 4 December - 8 uur
4 DAGEN! 4 Opvoeringen van een groot superpro-
gramma!

Als eerste hoofdnummer het opzienwekkende filmwerk

met Richard Dix en Ann Harding*
Reg'e Wiüiam Wellman,

OPMARSCH DER WERELD is een noodkreet om
energie. Romantiek . . . moed . . . optimisme en onwan-
kelbaar vertrouwen in een film van grootse allure. Een
groots drama van mensen, die. in de draaikolk van het
leven raakten, doch de strijd niet opgaven en overwon-
nen.

GROOTS VAN OPZET.
GROOTS VAN UITVOERING

GROOTS VAN SPEL.

Als tweede hoofdnummer De allernieuwste film van

spanning doortrilt U bij 't zien v. dit groot emotioneel
drama naar de bekende roman van SAX ROHMER.
De hoofdrollen worden vervuld door de beroemde ar-
tisten BORIS KARLOFF, LEWIS STONE, MYRNA
LOY, JEAN HERSHOLT.
Grandioos — Machtig — Imponerend.

Als extra actualiteit:

De Aankomst van de Uiver in Holland
Schitterende opname van de huldiging der bemanning.
Deze opname is 300 M.

Oeen to®§g®ËÊi§ 0ffg#@£* ei© tS par
Parket f 0.40, Parterre f 0.60, Stalles en Balkon f 0.80

Loge f 1.— plus belasting.

Zondagmiddag 2,30 Familie-Kinder-Matinee

St* Nicolaas en z'n Knecht
komen als Gast in onsTheater
leder kind krijgt een versnapering
Als hoofdnummer : optreden van WATT
en HALF WATT als

Een dolamusante film waarbij klein en groot zich kos-
telijk amuseren. Entree 20—30—40 et pi. bel.

Voor deze voorstelling zijn plaatskaarten reeds heden
verkrijgbaar.

Attentie FF AttentieFF
DONDERDAG 6 DECEMBER - aanv- 8 uur

ÏWF^ Populaire Voorstelling
Reprise van het schitterende filmwerk:

SB

met JAN KIEPURA, JENNY JUGO, PAUL KEMP.
ATTENTIE. Deze film is nog niet op een populaire
voorstelling door ons vertoond.

Entree 25 en 45 cent, pL belasting

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigaren-
magazijn ESSENHARDT, Stationsplein,
Zandvoort.

EEN PRACHT SCHEMERLAMP
bij aankoop van ƒ 5.

—

EEN FIJNE FLACON EAU DE COLOGNE
bij aankoop van / 2.50

EEN ALLERAARDIGST POPPETJE
bij aankoop van / 1.

—

EEN MOOI PRENTENBOEK
bij aankoop van { 25

voor iedere klant die voor het

Sint Nicolaasfeest
inkopen doet bij 't MANUFACTURENMAGAZ1JN

HALTESTRAAT 40

Indien U het plan had, in Haarlem Uw diverse inkopen

te doen, bezint U dan nog tijdig, het spaart U VEEL
Geld en moeite.

Bekijkt U onderstaande prijzenlijst maar eens, gegre-

pen uit onze enorme keuze:

PRACHT HEREN OVERHEMDEN .... ƒ 1.29

ZIJDEN HEREN DASSEN ƒ 0.29

WOLLEN HEREN HANDSCHOENEN . . / 0.39

Garnituur v. Bretels. Sokkenhouders en Mouwhouders
(in luxe doos) ƒ 0.79

DAMES WOLLEN HANDSCHOENEN
(in modernste kleuren) ƒ 0.49

DAJVIES NAPPA HANDSCHOENEN gevoerd ƒ 1.29

DAMES NAPPA HANDSCHOENEN
gevoerd m. bont en bontrand, grote kap ƒ 2.49

HEREN NAPPA HANDSCHOENEN, gevoerd ƒ 1.49

HEREN NAPPA HANDSCHOENEN,
met bont gevoerd f 2.29

WOLLEN KINDERHANDSCHOENEN . . ƒ 0.29

WITTE WOLLEN SHAWLS ./ 0.49

GEKLEURDE HEREN SHAWLS (Wol) . . ./ 0.39

WOLLEN IJSMUTS MET SHAWL f 0.98

VELOUR ALPINO's f 059

WOLLEN KINDERMUTSEN ƒ 0.29

PRACHT HANDWERKDOOS voor kinderen ./ 0.39

LUXE DOOS ZEEP ƒ 0.29

Verder nog enorme sortering in Kousen, Sokken, Pull-

overs, Vesten, Zijden, Wollen en Katoenen Ondergoe-

deren. Pyama's, Dames Rokken, Lakens, Slopen, Over-

alls, Witte en Grijze Werkjassen, enz. enz.

ALLES EERSTE KWALITEITEN,
TEGEN GEWELDIG LAGE PRIJZEN.

Het kopen bij ons moet voor U een feest zijn.

Amsterdam
HALTESTRAAT 40

Zandvoort Leiden

HET HUIS VAN VERTROUWEN.
EENS KLANT BLIJFT KLANT.

Leesbibliotheek „Geiria
u

[oomboter proef! men
in onze overheerlijke

BOTERLETTERS, per pond ƒ 1.—

STAVEN en LETTEREND, per ons . . . . ƒ0.20

SPECULAASPOPPEN met amandelen p.ons ƒ 0.14

BOTERSPECULAAS, per ons ƒ 0.12

Ruime sortering:

MARSEPAIN- en CHOCOLADE-ARTIKELEN.
Vraagt ook onze

HARTEN en HAMMEN.
Bel ons even op. Tel. 489

Desgewenst kunnen de bestellingen op 5 Dec. door
Sint Nicolaas thuis bezorgd worden.

BANKETBAKKERIJ M. T. BALK
HOOGEWEG 27 — TELEFOON 439



st r a a Z a n
VRIJ GEMEUBILEERD

Zomerhuis
tot April. bcv. Zitk., Slaap-

kam., kouken, W.C.. Geh.
vrije ingang, p.w. ƒ 3.— Br.

ond. no. 2404 bur. v.d. bl.

TE HUUR:

Zit Slaapkamer
met verwarming en Dege-
lijk Pension, ƒ 50 per rond.

2 personen f 90.— per mnd
Brederodcstraat. Br. ond.

no. 2402 bur. Zandv. Crt.

Gertenbachs Drukkerij.

Werkplaats
of Schuur

liefst m. stuk erf, geschikt
v. kleine kachclsmcdcrij te

koop of te huur gevraagd.
Br. ond. no. 2401 bureau
Zandv. Crt. Gertenbachs
Drukkerij.

Pinchertjes
TE KOOP, 3 m. oud.
Oosterparkstraat 48.

PRAKTISCHE

ST. NSGOLAAS GESCHENKEN
tegen zéér matige prijzen

N.W. ANTH. BAKELS Bazar
Kerkstraat 29-31 - Zand voort - Opgericht 1874

Zandvoortsche Brandstoffenhandel
Jij. van Duivenboden &% M. Hollenberg

Haltestraat 45 - Tel. 327 #\ Diaconieh.str. I-Tel. 157

GIRO : 98209

H. van der Meij v.h. Wed. J. Kapteijn

Zandvoortschelaan 319 - Telef. 26099

Duitsch
Conversatielcs, handels-
correspondentie, bijles,

Clubs reductie. Toezicht op
huiswerk, alle vakken.
Goede referenties.

H. MEIJER Jr., litt. cand.
Kostverlorenstraat 82.

2 Chinese vazen
TE KOOP, 52 c.M. hoog.
Oosterparkstraat 48.

Gezellig Tehuis
GEZOCHT voor 2 jon-
gens, 3 en 10 jaar in be-
schaafde omg. Br. met voll.

inl. en prijsopg. v. Overha-
gen, Kinkerstr. 80, A'dam.

Hol!.-, Belg.- en Eng. ANTHRACIET

Droge Brechcokes steeds voorradig

St. IV ico laas Cadeau
1 prima Gazelle jongens

Rijwiel 7—9 jaar ƒ 5.00

1 Fongers Jongens Rijwiel,
8—10 jaar, als nieuw ƒ 9.

—

1 Dames Rijwiel met naaf,
zeer goed ƒ 5.

—

1 Fongers Heren Rijwiel,

4 maanden oud ƒ 12.50
Koopjes Parrallelw. no. 17
Na 2 uur.

TE KOOP
S€ie§BËG VIBBa
op eerste stand. Koopprijs
J 50DÜ, voor solide koper
gehelen koopprijs als hypo-
theek a 5 u

/o. Br. ond. no.
no. 2403 bur. Zandv. Crt.,
Gertenbachs Drukkerij.

EZOEiCT
op ds Eerste Zandvoortsche Middenstandstentoonstelling

onze Stand
Rijwiel- en Motorhandel

JAN POOL - v. staties ii . 3
Expositie's van Simplex Rijwielen en -Motoren.

Ruime keuze St, Nicolaas-Cadeaux.

TE HUUR:

Autoisox
Automobielbedrijf „Rinko"
Oranjestraat — Telef. 224

DRUKKER IJ

GERTENBACH

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

EEN MILLIOEN SOLDATEN.
We hebben wel eens meer gevraagd: Waarheen gaan

we?
Dit was dan meestal naar aanleiding van buitenland-

se gegevens, die wel sterk opvielen door contrast met
wat de algemene gedachtengang van de grote massa
was.
Dat Duitsland en Frankrijk in Europa twee uitersten

zijn, door hunne nabuurschap gevaarlijk voor de Euro-
pesche vrede, dat weet van klein tot groot.
Dat over en weer men met argusogen elkaar gade-

slaat, is ook bekend.
Toch is het wel verrassend, dat Archimband als rap-

porteur in de Franse Kamer van Afgevaardigden het
cijfer van een millioen heeft genoemd als zijnde het cij-

fer van het aantal soldaten, waarover Duitsland in ge-

val van oorlog dadelijk de beschikking zou hebben.
Voor rijkswecr bedroeg het aantal 300.00 man, in ar-

bcidskampen 250.000 man, militaire politic 100.000 man,
S.S. 20Ü.Ü00 man, vcldjagers 100.000 man, hulptroepen
100.000 man.
Zodat al direct beschikbaar is 850.000 geoefende man-
schappen.

Stellen we daar dan nog bij, dat deze troepen be-

schikken over vliegtuigen, mitrailleurs, tanks enz., dan
mag men zich wel afvragen: Waarheen gaan we?
Want dat is nog niet alles, wat Archimband ontdekt

heeft.
De luchtsportbonden leveren elk jaar ongeveer 4000

luchtvlicges af. Druk wordt gebouwd aan vliegtuigen,

die weinig afwijken van bombardementsvliegtuigen. De
fabrieken worden pasklaar gemaakt voor de fabricatie

van gifgassen.
Wat men hoopt, denkt men ook zo gemakkelijk, maar

de vrcdesgedachtc behoeft heus nog niet gerust in te

slapen.

WAT DE TIJDEN TEKENT.
Te Oegstgeest was de betrekking vacant van gemeen-

te bode. Het salaris bedraagt ƒ 900 met vrij wonen,
vuur en licht. Er werd een oproep gedaan en het resul-

taat was, dat over de vierhonderd sollicitanten zich

aangemeld hebben.

KERSTGAVE VAN DE REGERING.
De Regering heeft de noodlijdende bevolking van ons

land verrast met een extra Kerstgave.
Het ligt in de bedoeling, dat de Kerstgave, zoals an-

dere jaren gewoonte was, verhoogd zal worden.
Bovendien zal er uitbreiding aan gegeven worden,

omdat deze extra gave ook ten goede zou komen aan
hen, die niet direct onder werklozensteun of werkver-

schaffing vallen.

Voor deze extra Kerstgave heeft de regering een be-

drag van twee millioen uit deschatkist beschikbaar ge-

steld, zodat de gemeenten niet extra met deze uitgave

belast worden.

Wij slaan alle concurrenten

knock out
met onze prijzen uit Amsterdam —

HENK SCHUILENBURG.
't WONDER VAN ZANDVOORT
ALLEEN: GROOTE KROCHT 13

Rijwielhandel. — Alle Electra onderdelen.

VOOR DE SINTI §
Ontvangen mooie Collectie moderne ^
POPPENWAGENS %

Iets geheel aparts zijn onze moderne ®
Kinderstoeltjes ©

Ruime keuze in ELECTR. LANTAARNS, W
ZAKLANTAARNS, HANDWARMERS ®
FIETSTASSEN enz. enz. ^— Ziet onze zeer lage prijzen! a
Het bekende adres: a
GANSNER & CO g

BURGEM. ENGELBERTSTRAAT 2 A

HUIZE VENNINK
BOTERLETTERS, per pond ... 90 et

GEVULDE SPECULAAS, per ons . 16 et

SPEC. POPPEN, per pond . . 50—90 et

Ziet in onze etalage de sterk

VERLAAGDE PRIJZEN.
HARTEN en HAMMEN, vanaf . . 50 et

Geen depothouders, Alléén:
KERKSTRAAT 2

TELEFOON 72
A6

NED. VER. t. AFSCH. v. ALCOHOLH. DRANKEN.
Maandag 19 Nov. hield de afd. Zandvoort onder voor-
zitterschap van de heer A. Hofstra een propaganda-
avond met spreker, film en declamatie. De grote zaal
van „Ons Huis" deed al dadelijk gezellig aan niet en-
kel door de vele aanwezigen, maar ook door het pret-
tig spel van mej. J. Hollenberg, die geheel belangeloos
haar muziek ten beste gaf.

De voorzitter opende met een hartelijk welkom. Hij
zeide o.m.: Als ik soms denk, wat geeft toch al ons wer-
ken, al ons strijden, dan wil ik toch even herinneren
aan de heilige Augustinus. Vader Ambrosius wist geen
raad met zijn zoon. Moeder Monica wanhoopte echter
niet en hield nooit op te bidden voor d'r jongen. Hij
is later een der grootste kerkvaders geworden.
Laten wij ook volhouden en niet versagen.
Volhouden en niet versagen: dat was ook het onder-

werp, dat Ds. van der Heide zich gekozen had voor de
avond. De drankstrijd is nog nodig zegt spreker. Nog
zoveel vrouwen en kinderen zijn de slachtoffers van
de drankellende. Nog zóveel mannen zuchten in de ge-
vangenissen waar de drank, 't zij direct of indirect, de
schuldige is.

Spreker zou wensen, dat al die ongelukkigen hem
eens konden volgen op z'n wekelijkse tocht door de
cellen. Ze zouden tot de erkenning komen, dat het de
drank is, die zovele mensenlevens verknoeit. Er zijn

gedenktekens opgericht voor de onbekende soldaat.
Hij zou gedenktekens op willen richten voor de onbe-
kende vrouw, die zwoegt onder 't drankleed en toch

'

haar kinderen en d'r huishouden nog zo knapjes heeft.
Volhouden en niet versagen: Om die vrouwen, die

stakkers van kinderen een beter levsn te doen geven;
om die mannen hun zelfrespect terug te doen krijgen;
om de maatschappij mooier te maken. Spr. is er van
overtuigd, dat uit deze worstelende, stervende maat-
schappij een betere, gelukkiger wereld zal opbloeien,
waarin geen plaats meer is voor de drank. Onze bewe-
ging, de drankbestrijding, meent ook te dien opzichte
haar taak te moeten verrichten.
Mogen velen dit met ons beseffen en zich nog heden

opgeven als lid van de afdeling, zo eindigde Ds van der
Heide.
De heer P. van Ingen te Baarn gaf daarna 'n „Sprook-

je van Tranen", van onze grote Heyermans. Was 't de
inhoud van 't sprookje of wel de wijze, waarop hij 't

weergaf, wat de mensen zo boeide? Als hij later op-
komt met „Iepeliet" een Vlaams humorieske van F. de
Sinclair, doet hij dit ook op meesterliike wijze. De Vla-
ming zelf zou 't hem niet nebben verbeterd, 't Applaus
was dan ook welverdiend. Met een paar schitterende
films, die onze plaatsgenoot de heer Smit vertoonde en
een hartelijk woord van dank van de voorzitter werd
de avond besloten. Of 't een vruchtbare avond geweest
is, zal uit de toekomst moeten blijken.

23 Nov. j.1. hield deze vereniging een huish. vergade-
ring, die heel gezellig verliep. Nadat de gewone zake-
lijke dingen waren afgehandeld nog even een nabe-
trachting was gehouden over de pronaganda-avond van
21 dezer gaf mei. Schoppen een Falklandje ten beste,
terwijl de heer A. Hofstra de lachspieren in beweging
bracht door voor te dragen: Een vertelling uit de Vogel
wereld van Jan fen'e Gaestmar. Me nog „Raak en toch
mis" van Waling-Om.
Rondvraag leverde heel wat stof ter bespreking.

DE OOM UIT AMERIKA.

Voor velen is die Oom uit Amerika een legenda-
rische fisuur, waarop men alleen als op iets onmogelijks
hoopt bij wijze van spreken.
Want een uitgemaakte zaak is het, dat deze oom na-

tuurlijk de bezitter van de nodige milliocnen is.

Toch zijn op dit gebied de verrassingen de wereld
nog niet uit.

De mogelijkheid blijft bestaan, het kan werkelijkheid
zijn.

Dat ondervinden een veertigtal boerenfamilies in
Wurtemberg.
Een familielid in Philadelphia heeft hei tot bezitters

gemaakt van een erfenis van 37.000.000 dollar.

Wel waren er haaien op de kust en heeft het veel
moc'te sekost door nasporingen de juiste familierela-
ties bijeen te zoeken, maar nu is 't voor elkaar.

't Wachten is nu alleen op de „bom" om dan aan
het delen te gaan.

Ieder zowat ecu millioen dollar. En dat aan een boer
in het arme Zwabenland.

Ja, dat vergaten we nog, het was geen oom, maar een
tante, die de millioenen naliet.

Als je ook tot de gelukkigen behoorde zou onze fou-

tieve berichtgeving in dat opzicht je niet interesseren,

wel lezer?
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CADEAUX

Men schrijft ons:
IN MEMORIAM.

OPPERRABBIJN A. S. ONDERWIJZER.
Het Synagogaal Ressort Noord-Holland rouwt om

het gevoelige verlies van zijn Opperherder, gans Ne-
derlands Jodendom treurt wegens het verscheiden van
één zijner meest eerbiedwaardige geestelijke leiders.
Een majestueuze loot is de Joodsen stam ontrukt,

een fiere imposante figuur is de Maatschappij ontval-
len.

Zijn heengaan heeft een schier niet te dichten bres
geschoten in de rijen der hoogste Joodse kerkvorsten;
Zijn dood ontbloot een ontstellende leemte in de bre-

de kring zijner talloze getrouwen en onbegrensde ver-
eerders;

Zijn verscheiden vertoont een peillooze leemte in de
grote schare van aanzienlijke administratieve en so-
ciale lichamen, welke zijn gave, markante persoonlijk-
heid zochten, zijn gezaghebbend en invloedrijk woord
behoefden, doch bovenal de suggestieve charme van
zijne patriarchale verschijning met diepe verering om-
gaven.
Immers niet slechts de aureool der wijsheid omkrans-

de zijn waardig hoofd; niet alleen de vonken des ver-
nufts ontschoten zijn warmstralende ogen; niet louter
trekken van scherpzinnigheid tekenden zijn gelaat; De
uitdrukking van zijn fijn besnaard, expressief gemoed
verried in rijke mate tedere zachtmoedigheid, vriende-
lijke voorkomendheid en hartelijke, eenvoudige gemoe-
delijkheid.
Deze parelende uitingen van zijn ware gemoedsadel

lieten nimmer na, op de veclomvattenden arbeid aan
het hoogste geestelijke ambt verbonden, de sporen van
eloquente voornaamheid en rustige distinctie te druk-
ken; zij hebben op allen die het voorrecht hadden met
dezen hoogst beminnelijke Oppergeestelijke in aanra-
king te komen, een machtigen, onuitwisbare indruk ge-
maakt en zullen bij de ontzaggelijk velen, die dezer da-
gen met weemoed in het harte en met omfloersd oog
zijn stoffelijk omhulsel naar zijn laatste rustplaats heb-
ben begeleid, in gezegende, ongerepte herinnering blij-

ven voortleven.

In verband met het overlijden van de Ressortalen
Opperrabbiin, wiilen de Weleerw. Heer A. S. Onder-
wijzer, zfil ook in de Svnagoge der Ned. Israël: Ge-
meente alhier een rouwdienst worden gehouden, welke
op Dinsdagavond 1 1 Dec. te 8 uur zal plaats vinden en
waarbii door de Voorganger der Gemeente, de Eerw.
heer M. Frank Azn. een rouwwoord zal worden gespro-
ken.

DA.AR ZTTN ER GENOEG.
Volgens de laatste officiële gegevens — voor zoverre

daarbij snrake kan zïïn v*m juistheid — heeft China
een bevolking van 420.000.000 'zielen.

QODSDIENSTOEFENTNGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 2 Dec. v.m 10 uur: Ds. D. Tromp,
n.m. 6.30 uur: Jeugddienst. Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 2 Dec. v.m. 10 uur; Ds. P. van der Vloed,
n.m. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 2 Dec. v.m. 10 u: Ds N. A. Waaning. Ie Advent
n.m. 5 uur: Dezelfde Cat. Zondag 7.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 2 Dec. n.m. 6.30 uur: Ds. N. Padt.
JEUGDDIENST.

Zondag 2 Dec. v.m. 10.30 uur: Dr. A. J. v- Leusen
van Velzen.

Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes m
de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uut: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.

Woensdag 8 uur congregatie voor de jongens.

Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Alleih. Sacrament.

Vrijdag 8 uur Congregatie voor alle leden der M.C.
7.30 Gezongen H. Mis. 7 uur lof ter ere van 't H. Hart

Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten.

•NED. TSR. GEMEENTE. Dr. Metzgerstrant

Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur.

Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30

Vrijdag 30 Nov. Aanvang Sabbat 4.00 uur.

Zaterdag 1 Dec. Einde Sabbat 4.41 uur.

Broegi&tGirij L* BSaaufooer
Haltestraat 46 - Telef. 192

Heeft een prachtige collectie

St Nicolaasgeschenken geëtaleerd

"KOMT U EENS KIJKEN

Zooals:

Stofzuigers

Elec. Strijkbouten

Elec. Theelichtjes

Elec. Keteljes

Bedwarmers enz.

vindt U bij

:

ISRAËL. GEMEENTE.
Het Kerkbestuur nodigt andermaal de Gemeente-

leden uit, op Zondag 9 December des avonds tussen 7
en 8 uur ter Secretarie der Gemeente, v. Speykstraat 9
opgave van candidaten in te dienen, voor de vervulling
van het lidmaatschap van de Kerkeraad der Gemeente
ter voorziening in de onlangs onstane en inmiddels nog
niet aangevulde vacature. De stemming zal eventueel
op 16 December plaats hebben en een herstemming zo
nodig 8 dagen later.

Candidatcnlijstcn zijn tot uiterlijk 3 dagen voor de
genoemde verkiczingsdatum — dus tot 6 December —
bij de Secretaris kosteloos verkrijgbaar, onder gelijk-

tijdige vermelding van de naam van de te stellen candi-
daat. De lijsten moeten bij inlevering door minstens
tien kiesgerechtigde leden ondertekend zijn en mogen
niet meer dan de naam van één candidaat bevatten

ESTELT UW
OTER LETTER
IJ DE
ANKETBAKKER

HARTEN vanaf

f 1.10 PER POND
. 40 cent per stuk

Banketbakkerij ]* E* Steenken
Groote Krocht 36 Telefoon 395

Koopt Uw GROENTEN, FRUIT
EN AARDAPPELEN bij

J. H. terWOLBEEK
Het goedkoopste bedrijf ter plaatse.

Honingzoete Manderijnen, 12 voor

Rijpe Bananen, 2 pond ....
Hand Goudreinetten, 3 pond . .

Fijne zoete Druiven, per pond . .

Roodkokende Stoofperen, 4 pond

25 et

25 et

25 et

20 et

25 et

Swaluestr. 2 TeL 449

oter letters

#

%

UITSLUITEND MET ROOMBOTER
GEBAKKEN ! ^

TAAI-TAAI-POPPEN 15 en 28 et ^
Grote Voorraad CHOCOLADELETTERS. ^

Willem van der Wertt $
GASTHUISPLEIN 1 — TELEFOON 129 X

VOOR BLOEMEN EN PLANTEN NAAR
BLOEDEN MAGAZIJN

De Anemoon - Oranjestraat 5
BILLIJKE PRIJZEN'.

EEN LOGGER ALS SMOKKELSCIIIP.
Bij 't binnenkomen van een Katwijker logger in de ha-
ven van ümuiden trok het overladen van een pakje in
de autobus. waarmotie Oc hemannmg naar luis ge-

bracht zou worden de aandacht van de douane.
Een onderzoek bracht een aantal flessen drank te

voorschijn. Bij het verdere onderzoek aan boord kwam
nog een mand met Hessen te voorschijn.
De logger werd waarop m beslag genomen.

IN NAAM DES VREDES.
In Amerika is een proef genomen met een nieuw

soort oorlogswagcn, die de vorm heeft van een tank.
De proef slaagde tot volle tevredenheid van de deskun-
digen. Gevolg: een aantal van deze wagens zal aange-
maakt worden. Elke wagen kost rond ƒ 75.000.

De Vrede is wel duur in haar keuze van speelgoed.

Radio Technisch Bureau

Groote Krocht 17 - Telefoon 310

Voor bijzondere mooie Cadeaux zie
ommezijde.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST.
Onder veel belangstelling hebben Jacob Kraaijenoord
en Trijntje Driehuizen hui; gouden hu vdijksfeest her-
dacht.
Beiden waren, hij als badman.zij als badvrouw, jaren-

lang in functie bij het Bad Driehuizen.
Geen wonder, dat ook van elders belangstelling bij

deze feesttijd werd getoond, want bij de zomergasten
waren Jaap en Trijn goede bekenden door hun vrien-
delijk en welwillend optreden, waarmede de gasten
steeds werden behandeld.

EEN GEZELLIGE AVOND.
In de zaal van de heer De Leeuw aan de Stationsstr.

hield de Woningbouw Vereniging Eendracht Maakt
Macht een goed geslaagde en gezellige jaarvergadering.
De prettige stemming die er op deze avond heerste

is het beste bewijs, dat E.M.M, zich in een gezond ver-

enigingsleven mag verheugen. Voldaan en tevreden
keerden allen na afloop huiswaarts.

In de vacature van de heer Schouten werd de heer
Van Weele gekozen als secretaris van de bouwvereni-
ging.

ONDERAVOND.
Maandagavond wordt in Ons Huis een gecombineer-

de ouderavond gehouden, ook toegankelijk voor be-
langstellenden.
Deze avond wordt belegd naar aanleiding van de aan-

gekondigde bezuinigingen op onderwijs in de gemeen-
te begroting.
De heer Thyssen, lid van de Tweede Kamer, zal op

deze avond het woord voeren.

SINT NICOLAASFEEST.
De Zandvoortse leerkrachten die ook andere jaren

met zoveel energie er zich voorspannen, om de school-

jeugd een Sint Nicolaasfccst te kunnen geven, zijn ook
dit jaar weer in hun pogen geslaagd.
Een woord van hulde aan hen, die zich steeds daad-

werkelijk zo interesseren voor deze kinderdag mogen
we hier zeker wel plaatsen. Want als alle andere werk
op dit gebied, zullen ook hier de tijdsomstandigheden
wel een drukkende invloed hebben uitgeoefend bij de
voorbereiding.
Maar 't zal feest zijn, voor menig kind het feest.

's Morgens zal Sint eerst een tocht door het drop
maken. Dan gaat het met de laagste klassen naar Mo-
nopole.

's Morgens en 's avonds wordt daar voor de groteren
een sprookjcsspel en een toneelstuk gegeven.

OUDERDOMSWET.
Van verschillende zijden was de aandachtvan de re-

gering gevraagd, om te komen tot uitbreiding van de
Ouderdomswet.

In zijn memorie van antwoord heeft de Minister ver-

klaard, dat op dit ogenblik niet aan uitbreiding ge-

rekend kan worden.
Naast de zware lasten, die de Staat reeds door de

Ouderdomswet te dragen heeft kunnen zeker geen
zwaarder drukkende lasten ingesteld worden.
Deze zwaardere lasten zouden zeker ontstaan, indien

getracht werd de gevraagde herzicninrt of gedeeltelijk

tot stand te brengen.

SCHAKEN.
De wedstrijd, die in de lunchroom Rinkel aan de

Groote Krocht gespeeld werd tussen Watergraafsmeer
en Zandvoort is door de gasten gewonnen rhet 'n meer-
derheid van vier punten op de zevendertig partijen.

Watergraafsmeer won daarmede de geschonken pla-

quette.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB.
De heer L. Krabshuis heeft bedankt als bestuurslid

van de Zandvoortse Schaakclub.
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Er zijn geen betere Toestellen voor dit geld verkrijgbaar. Komt vrijblijvend luisteren*

Radio Technisch Bureau Q FRAY ~ Groote Krocht 17 - Telefoon 310
— ERKEND PHILIPS REPARATEUR.

SINT ELISABETH VERENIGING.
liet aantal erwten, dat geraden moest 'worden, was

958, dat der bonen 1375.

De prijzen vielen ten deel aan de wed. v.d Schinkel
(klok) en Corrie Kemp (fruitmand), liet gewicht van
de ham was 15 pond en een haltons. liet dichts bijzijn-

de geraden gewicht was 15 pond. Aangezien vier per-
sonen dit gewicht hadden opgegeven, werd de ham in

vieren gedeeld.

GEM. TONEELVERENIGING VRIENDENKRING
Ilct secretariaat van bovengenoemde vereniging is:

P. J. Kunkeler .Ir., Burg. Engclbertsstraat 46. Repetities
worden gehouden op Maandag en Dinsdag in een der
localiteitcn van hotel Zomerlust aan de Kosterstraat.

Aan alle Leden en Vrienden der N.C.R.V.
In tegenwoordigheid van comité-lcden en collectan-

ten zijn LI. Zaterdag de offerzakjes geopend. De op-
brengst was zéér verrassend en bedroeg ƒ 186,16.

VAN ONZE WERELDREIZIGERS.
Wij ontvingen van .Tan Koper en Arie van Duin uit

Parijs een twect il foto's. Deze werden genomen door
de grootste dagbladen van Parijs „Paris Soir (anderhalf
milliocn lezers) en ,,Le Mn tin" (een milliocn lezers.)

In onze etalage, Gertcnbachs Drukkerij, bur. Zand-
voortse Courant zijn de foto's te bezichtigen.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. fcngeibertstraat 40 — Zand voort

MONOPOLE MENU.
Wie mocht denken, dat de heer Kieter door de ten-

toonstelling het Monopole Menu zou verbeten vergist

zich.
Yvij weten niet, hoe de standhouders er over oor-

delen, maar wij voor ons hebben de overtuiging, dat de
heitt van het succes vandeze tentoonstelling toch zeker
voor rekening van de heer Kieter komt.
Dat het te danken is aan zijn enorme werkkracht en

goede organisatie, op practische ervaring berustend.
Maar hoe actief ook bij deze tentoonstelling, het Mo-

nopoie Menu wordt daardoor heus niet vergeten.
Dinsdag 4 December geeft de heer Stol in Monopolc

zijn bint Nicolaasbal. Een genotvolle avond is gewaar-
borgd en bovendien wel honderd attracties.

Donderdag 6 November is het grote kinderfeest in
Monopole, waarvoor het Sint Nicolaas Comité de zorg
van. alle schoolkinderen op zich neemt.
Zaterdagavond 8 December geeft Phoenix haar to-

neelavond met: De ridder van de kouseband.
Dan volgt tot slot de gezellige dansavond op Zondag,

zoals deze avonden in Monopole steeds zijn.

MIDDENSTANDS TENTOONSTELLING.
Zondagmiddag en Zondagavond is de Middenstands

Tentoonstelling in Monopole geopend.
Oorspronkelijk was het plan, om deze tentoonstelling

Zaterdagavond te sluiten. Maar deze eerste Zand-
voortse Middenstands Tentoonstelling is zo'n succes,
er heerst zo'n gezellige stemming en er is zo'n uitmun-
tende samenwerking tussen exposanten en publiek, dat
Zondag de extra gelegenheid om met deze tentoonstel-
ling in Monopole kennis te maken beslist door ieder
moet worden, die tot nu toe nog afwezig is gebleven.
Voor hen, die er eenmaal geweest is, behoeven we

deze extra opwekking niet te plaatsen, want elke een-
maal bezoeker wordt stamgast op de Zamitento.
Voor de laatste twee dagen zijn door verschillende

standhouders prijzen uitacloofd voor elke 10e bezoe-
ker. Wc laten hierbij enige prijzen volgen, terwijl er
nog een groto oaantal toezeggingen zijn.

Brokmeier, 1 doos Likeur — Gasbedrijf, 1 sudder —
Gertcnbachs Drukkerij, 1 doos luxe post — Hildering
6 sigaretten met odeur — De Jong Theemuts — Kraboe
1 bus Kraboe — Kees, 1 L. IJs — Kemp, Fruitmand —
Pool, handwarmer — Persil — Penaat Radio 1 plaatje

—

Perez, 1 Turks asbakje — Groninger Bazar, 1 Papier-
mand — Vcrsteege, 1 Uiverplaat — Wolff, 1 doos si-

garetten —• Rinkel. 1 doos bonbons — Zwanenburg,
1 doos kaartjes.
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DROGISTERIJ J. C. A. STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 — TELEFOON 247
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groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

Onze Stand
T op de Eerste Zandvoortse T
^ Middenst.tentoonstelling ^
<> in „Monopole" ^
I Grote Straalkapel Demonstratie X

f IJZERHANDEL „GENTRI!" f
•^ Groote Krocht 9 - Telef. 498 <$

JUIST
hetgeen u zoekt

Degelijke, nuttige, practische en een steeds wel-
kom.

vindt U in het

Kerkstraat 32 Naast Albert Heijn

Wij geven bij" aankoop vanaf 1 gulden een aardig
SINT NICOLAAS-CADEAU.

p. zakje BEVELANDERS 6 55 3.40

p. K.G. 10 K.G. H.L. POLDER BONTEN 6 55 3.50

BEVELANDER DRIELINGEN 5 47VS 2.90 ZEEUWSE BONTEN 7 65 4.10

BONTEN DRIELINGEN .... 6 52V2 3.25 ZEEUWSE BLAUWEN 7 65 4.10

BLAUWEN DRIELINGEN .. 6 52V2 3.25 ZEEUWSE EIGENHEIMERS ..7 65 4.20

DUINDRIELINGEN 6 55 3.50 FRIESE BORGERS 8 70 4.40

Puik Blanken p. K.G. 6 et 10 K.G. 50 et p. HX. £ 3.25

Zandvoortsche Duinkralen 11 et p*K.G«, 10 K.G* voor f 1*—

*

Duin Eigenhu 8 et p. K.G,, 10 K.G. voor £0.75
Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging v.a. 10 k.g.

VAN DEURSENS Aardappeltiandel
Kerkplein 8b - Telefoon 74 - Zandvoort
Haarlem - Telefoon 14245 ~ 15879

DE MIDDENSTANDSTENTOONSTELLING IN
MONOPOLE.

Ons eerste woord op deze Middenstands Tentoon-
stelling in Monopolc is gewijd aan de goede samenwer-
king van de exposanten — dus de meest onderncmen-
den van de Zandvoortsc zakenmensen — die op deze
eerste tentoonstelling uitkomen.
Er heerst een onderling vertrouwen, een bereidwil-

ligheid en een zo uitstekende geest van kameraadschap
dat alleen daarom deze tentoonstelling in Monopole
grote waarde heeft.
Reeds dadelijk bij het binnenkomen van de grote

Monopolczaal krijgt men de overtuiging, dat deze ten-
toonstelling iets zeer bijzonders in het Zandvoortse be-
drijfsleven is.

Wil men overtuigd worden, dan wacht men eens even
en stopt men op zijn rondwandeling, als Antonini op
het toneel zijn plaats inneemt met de kleine August.

Zoals August in zijn scherts de onderlinge verhou-
dingen met kwajongens brutaliteit op geestige wijze on-
der het publiek brengt met zijn gevatte antwoorden en
gezegden, tekent dit geheel de grote "waarde van deze
tentoonstelling in Monopole.
En Antonini met August is daarom alleen reeds een

gang naar deze tentoonstellingszalen ten volle waard.
We zouden werkelijk niet kunnen zeggen, wat het
meest de aandacht op deze tentoonstelling vraagt en
noemen daarbij maar eerst de Pcrsilfabriek met haar
fabricafen.
Dan Bols met een intiem verzorgd interieur.
Hef Meubelhuis met een keur van artikelen, ook voor

Sint Nicolaas cadeau geschikt.
De Goedkope Winkel, waar de heer Hilderink een

extra keuze in verrassingen biedt.
De heer Wolf met ziin prima kwaliteiten herenbrand-

stof vfn ciöaret tot sigaar.

De K.L.M, waarbij de heer De Vries de luchtvogels
met draaiende schroeven tot zim beschikking heeft.

Het Gemeentelijk Gasbedrijf, waar onvermoeid re-

St„ NiooBaasgesohenken
Uit het

Bloemenmagazijn „Erica"

C. G. A. CASSÉE
Haltestraat 1 — Zandvoort — Telefoon 20O

clame gemaakt wordt voor: Doe het met gas.
De heer Kemp uit de Kerkstraat, met een ware fruit-

tentoonstelling.
Dan volgt Pool met zijn motoren en rijwielen in een

goed verzorgde uitstalling.

Met het geurige krachtproduct Kraboe wordt door
de bereidwillige verkoopster een blijvende reclame ge-
maakt.
Amstel heeft een stand onder leiding van de heer

Brokmeier.
En in de afdeling van de fijnste ovenproducten die

Carcls Lunchroom bekend heeft gemaakt vindt ook de
verpleegster van Droste een plaatsje.

Vergeten we tot slot Kees niet, die met zijn ijs koud
maakt wat warm is.

In de hal eisen de gebroeders Penaat de aandacht
door hun radio en Iichttechniek. Bijzonder vermelden
we de opnamen van de huldiging van het jonge bruids-
paar — de exposant, de heer Versteege is deze week in
het huwelijk getreden — die in Monopole door allen

heeft plaats gehad en op gramafoonplaten is vastge-
legd.

In de bar is het de Groninger Bazar, die door een
keurkeuze uit riet- en vlechtwerk, vooral de aandacht
op de stand vestigt.

Ook Comité Trein 8.08 vraagt uwe belangstelling

voor daadwerkelijke steun voor betere treinverbinding.
De Oosterse wijk wordt verzorgd door het tapijten-

huis Perez.
Bovendien kan men Uiveren en voor een enkel dub-

beltje met een grote doos bonbons beloond worden.
Vooral als men Jan zijn laatste kaart koopt.
Tot slot een extra woord voor de activiteit van de

heer Zwanenburg met zijn in volle werking zijnde Heï-
delberger.
De attracties, ze zijn niet te noemen.
Neen heus,, verzuim nu eens niet en meldt U op Za-

terdag of Zondag beslist op deze Zamitento.
Onze verzekering, dat Ü er geen teleurstelling daar-

bij zult ondervinden.

INTERNAT. BLOEMENTENTOONSTELLING
„FLORA 1935" TE HEEMSTEDE.

Van officiële zijde wordt ons medegedeeld, dat het
Auto- en Motorparkeerterrein alsmede de rijwielstal-

ling is verpacht aan de heren Gebr. van Dam te Noord-
wijk. De grenzen van genoemd terrein lenen zich bij

uitstek voor het plaatsen van reclameborden, waarvan
dan ook een gretig gebruik zal worden gemaakt.

WIEVROUW, wilt U een practi'sch

Sint IMicolaasgeschenk? Dan een

RAUW HAMMETJE, per stuk vanaf ƒ 1.27-1.45

of een heerlijke RAUWE WORST, p.p. va. 39 et

Blik SPECULAAS met amandelen
inhoud drie. pond ƒ 1.10

Verder voor de Boterham:
Onze bekende Schouderham, per ons . . 15 et

Gekookte Worst, per ons 8 et

Leverworst, per ons 8 et

enz.

GROTE OMZET WAARBORGT KWALITEIT
—

.

Ziet de etalage! —

I, J. Knotter - Haltestraat 36
l .TO1IBMMIMMMMM
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Orgaan der Gemeente Zandvoort - OFFICIEELE BADCOURANT met Badgastenlij st
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.S5 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 rvTelefoon 135

Van onze Wereldreizigers»

Door zeer bijzondere omstandigheden zijn we zo ge-

lukkig, om in dit nummer van de Zandvoortsc Courant
een gedeelte uit het dagboek van onze Zandvoortse we-
reldreizigers te kunnen plaatsen.
Het sluit geheel aan bij het algemeen overzicht, de

vorige maal door ons geplaatst, zodat daardoor een
sluitend geheel wordt verkregen.
Zondag 11 November. We vertrekken uit Capelle

onder begunstiging van schitterend weer. We hebben
bovendien een fijne rustige nacht gehad, zodat we vol-

komen fit zijn bij het vertrek.
Spoedig ligt Capelle dan ook achter ons. Van een

gunstige gelegenheid maken wc gebruik om de water-
tank van de Uiver te vullen. Gelukkig, dat we daar bij

onze machine aan gedacht hebben, want een watervoor-
raad is in deze streken onmisbaar. Ook bij een wereld-
reis, zoals de onze.
Bovendien boffen we. We hebben hier lang niet zulke

heuvelhoogten te bevechten als op het laatste gedeelte
het geval was.
Maar negen of tien heuvels. Maar dat zijn dan ook

reuzeheuvels.
Gelukkig dat we na elke mocitevolle tocht opwaarts

rijk beloond worden door het prachtuitzicht, dat we
van het hoogtepunt uit over de omgeving genieten.

Door die hoogten en laagten komt het ook, dat men
plotseling en onverwacht voor een dorpje of een stadje
staat. Elk dorp of elke stad ligt verscholen in bossen en
tussen de bergen.
Denk niet, dat het dalen na het moeilijke stijgen zo-

veel te gemakkelijker was.
Het tegendeel is waar. Het dalen vraagt steeds alle

bijzondere oplettendheid. Telkens lopen onze assen
van de rem warm. Gloeiend heet wordt het metaal, zo-

dat de damp er af vliegt en de lak gaat schroeien.
We hebben onderweg wel veel bekijks, maar we zet-

ten door naar ons voorlopig einddoel: Parijs.

't Is Anders verbazend leuk, om telkens bij het pas-
seien" de verbaasde uitroepen te horen-van :

Ah! la Hollade!
In twee stadjes die we passeerden, werden we met

muziek ontvangen. In Auvernes en in Marie was het
het feest van de oudstrijders. Optochten, muziek, vaan-
dels en medailles en natuurlijk troepen kinderen voor
en achter. Ook de heren met de hoge hoeden en de

EEN CENTURY.
Ik ging dit jaar met Sint-Nicolaas mee,
Vergezelde hem op zijn reis over land, over zee.

Overtuigde mij van de veelheid der wensen,
Die Sint bereiken van duizende mensen:
Wensen, welke beogen de zorgen der wereld te ver-

dichten
Van enkele zal 'ik trachten voor U iets te dichten.

Daar, waar onze interessante reis begon,
Was Japan, het land van de Rijzende Zon.
Gij hebt der Mikado's wens reeds begrepen:
Een gevarieerde collectie oorlogsschepen,
In aantal zo groot, dat hij kan concurreren
Met de Engelse en Amerikaanse heren.

We staken over naar China, het land van de Draak.
Men vocht er nog altijd voor „de goede zaak."

De ene provincie vliegt de andere in de haren,
De reden waarom, kon ons niemand verklaren!
De voornaamste der wensen van alle Chinezen,
(Wat is dat eigenaardig schrift lastig te lezen)

Maar naar ons bleek, niet minder Vurig begeerd:

De teruggaaf van Mandsjoerije, door Japan
[„geannexeerd."

Sint heeft de goede raad in China achtergelaten,

.Eerst vrede in eigen huis", dan is er verder te praten.

Toen naar Siam, waar aanvallige tweelingen,
Ons vriendelijk buigend en knikkend ontvingen.
Hun Keizer was op stap naar Parijs en naar Londen,
Wat ze blijkbaar niet eens heel prettig vonden.
Want hij was er niet om over Siam te confereren,
Maar eerder, om de tennissport beter te leren.

„Stuur hem toch terug," smeekten zij met tranen
[als tuiten,

„Goed," beloofde Sint, „maar dan nooit meer aan 't

[muiten".

Onze reis ging verder, naar het Indië der Britten

Waar we Ghandi onder een geit vonden zitten,

Hij molk het beest ijverig in een houten nap,

En dronk onderwijl van het kostelijke sap.

„Wel Mahatma" vroegen we, „hoe staat 't met het
[Congres?"

„Mij een zorg" zei de wijze, en nam nog een teug of zes.

„'t Congres kan mij gestolen worden, edele heren,

„Ik ondervind, dat een mens nooit te oud is om te leren

„Offerde mijn leven, voor Hindoes en Mohammedanen
„Was steeds bezig om hen tot overreding te manen,
„'t Resultaat van mijn werk (wat kan men van de

[mens weinig op aan!)

„Is, dat ze mij, U ziet, in mijn hemd lieten staan.

„Ik wens, goede Bisschop, en de man werd bewogen,
„Open der Hindoes, Mohamedancn en Paria's ogen.
„Opdat zij begrijpen, eerst dan succes te verkrijgen,

„Als ze hun onderlinge veten dood weten te zwijgen.

We scheepten ons in, aan illusies heel arm,

Passeerden de Rode Zee (wat was het daar warm!)
Voeren langs Napels en der Vesuvius' top.

steken ontbraken niet. Overal hetzelfde, net als in
Duitsland. Alleen niet zo stram en zo kwiek.
Rust op een afstand van 13 k.m. van Laon.
Zo 's 't ver genoeg voor vandaag en wc rusten heer-

lijk uit in het Uivcrtjc. Lekker lui.

Goed om eens even te denken over de streek, die
wc de laatste dagen doorgetrokken zijn.

Onze renstreek was er voornamelijk een, bewoond
door een landbouwende bevolking. De indruk, die wc
tot Marie kregen was, dat het levensbestaan ook niet

erg gemakkelijk is hier. Ja, we kunnen het zelfs armoe-
dig noemen.

Zindelijk ziet het ook niet uit. Dat geeft nog al ver-
schil met Holland.
De grondsoort is een kleisoort, erg zwaar. En daar de

laatste dagen nogal veel regen is gevallen is het overal
erg modderig. De hoofdwegen maken een uitstekende
indruk, want die zijn overal in beton aangelegd.
Wat dan nog de aandacht trekt is, dat overal en

overal de herinnering aan de oorlog levendig wordt ge-

houden, door oorlogsmonumenten.
Wij zijn thans ook op de historische bodem. Wc zijn

in de buurt van Rcims en hier in deze streek was het,

dat de Fransen met steun van de geallieerden voor het
eerst door de grote druk van het tegenoffensief de
Duitsers voor het eerst tot wijken wisten te brengen.
Overal nog bewaarde ruinen en gedenknaalden. Ook

de veroverde grote stukken geschut en daarop allemaal
namen van gevallenen.
Waar we nu zijn is geen huis in de buurt te beken-

nen, overal eenzame en verlaten stilte.

We gaan om zeven uur naar bed, na ons avondmaal
gebruikt te hebben. »

Morgen hopen we Soissons te bereiken.
12 November. We zijn vroeg uit de veren. Maar wc

begonnen reeds dadelijk met pech, want de rem sloeg

door. Dus maar eerst repareren. Dat lukte wonder ge-

lukkig. Maar nog geen tien meter verder brak weer
eens een as. Nu die van Arie zijn fiets. Dat kostte weer
een half uur voor herstel. Maar toen in een flink tempo
naar Raone.
Boven op- do- berg- hadden we- een reusachtig- verge-

zicht. Maar transpireren mijnheertje, transpireren!

Reusachtig. Onderweg hadden we nog een ontmoeting
met een Rotterdammer. Fijn zo'n ontmoeting, vooral
als het zo'n gezellige knul is als deze was.
Na Laone trokken we dwars door Bergen.
Wc zijn nog midden in de oorlogsstreek. Eindelijk

Zijn bezoek aan den Duce zich herinnerend, riep
Sinterklaas „stop!"

Het schip draaide bij, we stapten aan land.

Gaven de bemanning een fooi, den kapitein een hand.
Werden onmiddellijk bij Mussolini ontvangen,
Met veel gejuich, gestrekte armen en ,,evvria"-gezangen
„Wel Mussi" zei Sint, „hoe gaat het in Rome?"
„Dank je oue heer" en tot een lakei „schuif een stoel

aan voor Ome.
„'t Gaat nog al, maar, apropos, je zult niet vergeten,
„Je boodschap goed in Hongarije te doen?
„Gömbös zette al weken geleden zijn schoen!
„Hij verwacht daarin, enfin, je weet er alles van,
„Een hart onder de riem, hij heeft het nodig, de man.
„Wees gerust, dictator, het komt in orde,

„Maar breng je wens voor Italia ook eens te bordc.
„Och", zei de Duce, „geef een Italia irridenta

„Meer verlang ik niet, und alles ist da!"

We spoorden naar Berlijn, waar we, je moet maar
[boffen,

Juist Hitler bij een S.S. inspectie aantroffen.

Ter ere van Sint ging de troep aan 't paraderen,
Stram, schneidig, in de paradepas defileren.

Sinterklaas klom — geheel in de lijn — op een paard,

Overzag het geval, en mompelde wat in zijn baard,
Zo iets van: „genoeg is het Dolf, ik vind het prachtig,

„Die kerels zijn dapper, krijgshaftig en krachtig.
„Maar kon je het geld niet beter besteden,
„Immers wordt in Duitsland veci armoe geleden,
„Je doet beter, eerst de ellende te helen,

„Daarna kun je voor mijn part soldaatje gaan spelen,

„Je hartewens: Duitsland in de wereld vooraan,
„Zal niet eerder in vervulling gaan,
„Vóór je de militaire aspiraties laat varen,

„En eerst geld voor betere doeleinden gaat sparen"

Van Berlijn naar Parijs, de tocht was spoedig gedaan,
(We kwamen op Bourget met de vliegmachicn aan)

De eerste, die we in de Ville Lumière ontmoetten,
[eigenaardig geval,

Was de Franse Minister-President, Monsieur Laval.

„Hé," sprak de Minister, „ik had je nog niet verwacht,
,Maar nu je er bent, heb je mijn wens overdacht?
„Is het door mij gevormde kabinet stabiel en homogeen
„Frankrijk heeft dit hard nodig Sint, naar ik meen!
„Mais non, monsieur eerst moet je bewerken,
„Die vermaledijde corruptie je land uit te werken,
„De Stavisky- en andere financiële schandalen,

„Zijn de voornaamste oorzaken van La Francc's kwalen
„En, Mijnheer Laval, schiet je hier niet harder mee op,

„Dan krijg ook jij binnen kort de kous op je kop."

Van Parijs, via Havre staken wc over naar Londen,
Waar we Mac Donald weer druk aan de arbeid vonden.
„Hallo" begroette Sint, „hoe gaat 't er mee.
„Hersteld van je ziekte, mijnheer de Premier?
„AU right," sprak Mac Donald, bedank voor d'attentie,

„Ik beklaag mij nog slechts voor het te kort aan
[clementie,

had het ons toch te pakken en zijn w e ook op zoek ge-
gaan naar souvenirs. Maar bij nadenken vonden we 't

toch te gevaarlijk en bovendien, 't was nog al geen
zware vracht om mee te nemen. Meestal toch waren het
bommen of granaten ot zware stukken ijzer.

Toch worden de velden weer zoveel mogelijk be-
bouwd, meestal met suikerbieten.
We hebben deze dag 49 km. afgelegd en wc behoef-

den daarbij heus niet stil te zitten.
Maar ons dagdocl is bereikt. Wc hebben Soissons

bereikt. Soissons is een heel oud stadje aan de Aisne.
Het is er nu juist kermis. Toch zullen we wachten met
ons werk tot wc in Parijs zijn. Dat is van hier nog
97 k.m.
Na onze rijsttatel weer in de Uiver. Het is acht uur

en de Aisne stroomt naast de Uiver.
13 November Dinsdag.
Vroeg gewekt door de sleepboten, die met hun zware

vrachten opstoomden naar Parijs. Daar gaan we ook
heen.

Eerst naar het postkantoor om onze brieven, die we
te Soissons niet hadden ontvangen te laten doorzenden
naar Ormav. Uit het niet ontvangen van post leiden wc
at, dat we waarschijnlijk te vlug zijn. Weer liep het
ons mee.
Na een vijftien k.m. afgelegd te hebben over de do-

denakkers van Soissons brak voor de zoveelste maal
een stang.
Dan maar weer op zoek naar een smid. Dat was een

karwei, want het stortregende en een smid was eerst
12 k.m. verder te vinden.
Dat was in Villes Cottcrct en die stang vroeg dus

25 k.m. in hondenweer.
Arie was er nu beter aan toe. Die had ondertussen het
potje gekookt en lag bij mijn terugkomst lekker te pit-
ten.

Weer verder.
Wc moesten een massagraf passeren. De grond daar-

boven was bestrooid met turhnolm. Een griezelig lopen
daar wc telkens wegzakten bij onze stappen. Tot over
de enkels zakten wc in de dofzwarte massa.

Lange- de weg nu overal ondergrcr.doc en boven-
grondse loopgraven en daarachter bossen, grote bossen
echter geheel verbrand en nu slechts bestaande uit ver-
koolde stammen en takken.
Toch was deze eenzaamheid reeds bewoond. We za-

gen veel wild o.a. herten. Die troosteloze eenzaamheid
die massagraven, die verwoesting, dat alles maakt op

„Van mijn oude vrienden, de Labour Party, ontvangen,
.Clementie bij mijn werk, is mijn grote verlangen.
„Ja" zei Sint, je moeilijkheden zijn mij bekend
„'t Engelse volk is helaas wat verwend,
„Wait and sce, stel in de toekomst vertrouwen,
„Harde arbeid zou geen mens ooit berouwen."

Toen leidde onze tocht, wat was ik in mijn schik,
Naar het land, door de Genestet bezongen, van

[modder en slik.

Wc arriveerden in den blaag, 't was er mistig en koud,
En dienden ons aan, natuurlijk bij Minister Oud.
De kranige kerel zat dik in de zorgen.
Toch was hij charmant, zei vriendelijk „goê morgen."
Schoof voor ons beiden een clubfauteuil aan,
(Vond het voor Sint vermoeiend langer te staan).
„Gij strijdt," zei de Bisschop „voor het behoud van

[de Gulden,
„En moet daarvoor critick en veel aanvallen dulden.
„Strijdt voort — de geschiedenis zorgt voor beloning
Een welvarend Necrland wordt de bekroning
„Van Uw taak, zo moedig aanvaard,
„Houdt koers" blijv' Uw leus naar Vrijzinnige aard.

Dit was het eind van onze gezamelijke reis.

„Au revoir" zei de Sint, „of hebt gij nog een eis?
„Een eis niet direct, maar wel wensen:
„Herstel voor de handel, en werk voor de mensen.
„In vervulling gaan der ontwapeningsleuze,
„Ontwikkeling van het individu naar vrije keuze,
„Een gelukkige wereld, terugkeer van vertrouwen,
„Waarop wij zorgeloos voort kunnen bouwen.
Zwijgend had Sinterklaas naar mij geluisterd.

Zijn ogen werden door tranen verduisterd.
„Ik kan, goede vriend, helaas hier niet helpen.
„Al zou ik zo gaarne de bloedende wonden stelpen,
„Flet herstel moet bij de mensen zelf beginnen.
„Het wordt tijd, dat men zich gaat bezinnen:
„De wereld is als een hollend paard, door geen teugel

[bekort
„Dat zich in dodende vaart in de afgrond stort.

„Werk allen voor herstel, voor geluk en vrede,
„Mijn zegen krijgt ge bij Uw pogingen mede."

Wat was het, dat mijn diehtvuur deed ontglocien,
En decz' rijmelende regelen uit de pen liet vloeien?
Ik vier een jubileum bij de Zandvoortsc krant.

(Niet als berichtgever van de Burgerlijke Stand.)
Ik moest mijn honderdste artikel gaan schrijven,

Kon onder dit feit niet prozaïsch blijven.

Meende er een feestelijk tintje aan te geven.
En al is — 'k geef het toe, mijn gedicht niet verheven,
Verheven van Kunst en van dichterlijke waarde,
('t Was nog zelden, dat poëzy aan proza zich paarde)
Toch hoop ik, lezers ('t is geen tijd voor cadeau,
Surprise, verrassing, presentje en zo)

Dat g'ook mijn volgende epistels zult lezen,

Waarmee Redacteur en schrijver blij zullen wezen,
Mocht soms de inhoud Uw gevoelens verzaken,

Bedenk, dat men het nooit ieder naar de zin kan maken.
(Nadruk verboden)



A» van der Vuurst de Vries
PIA1MO, THEORETISCH
IV1UZIEKONDERRICHT

Brederodestraat 163, Tel. 207, Zandvoort
Spreekuren WOENSDAGS van 19.30—20.30 uur

Prospectus op aanvraag

ons een diepe indruk. Wat moet het, toen hier de oor-
log woedde, een hel geweest zijn.

We kunnen Cottercts vandaag niet meer halen en
overnachten op een afstand van 2 k.m. van liet dorp en
60 k.m. van Parijs, liet is donker, als we halt houden
en het rogent, dat het giet. Maar onder beschutting van
de Uiver liggen wc droog.
Eenzaam is het hier, doodse eenzaamheid. En dan zo

met z'n tweetjes alleen.
Is het wonder, dat we vanzelf beginnen te spreken

over de onzen en over ZandvoortV
14 November Woensdag.
Nog steeds is het een voortdurende regenbui. Wc

trekken door Vilic Cottercls. Allemaal kleistreken. Re-
gen en klei, we zien er 's avonds uit als koeienwachters.
Van onder tot boven onder de klei.

De heuvels zijn gelukkig minder hoog, ze worden la-

ger en zijn overal, overal met bos bedekt.
Voor wc het wisten, waren wc Ormay voorbij. Ge-

lukkig bemerkten wc het bijtijds. Ik terug om brieven
te halen, 12 km. het land in. Later bleek, dat wc naar
Ormay een zijweg hadden moeten nemen. Je kunt ook
niet alles bekijken. Bovendien, de kaart had het aange-
geven als aan de hoofdweg liggend.

Wat is dat Ormay een gat. Het lijkt wel wat op een
zigeunerkamp. De postman was ook allesbehalve. Een
verschrikkelijke man. Lomp en onbeleefd, met een volle

mond aan het loket. En de omgeving werkte er ook aan
mee, om het idc te geven van een varkenshok.

Ik heb hem heel wat gezegd in het Hollands, dat hij

toch niet verstond.
Maar het ergste was: Geen brieven.
Enfin, om kort te gaan, ik heb 't adres op een briefje

gezet en Postrestant Parijs.

't Zal me benieuwen, wat daar van terecht komt.
Daarna nog een 14 km. getrapt en halt gehouden bo-

ven op een berg.
Morgen in Parijs. Nog 38 k.m.
Au revoir. De hartelijke groeten van

Jan Koper en Aric van Duin.

JAARVERGADERING.
De Gcref. Jongelings Vereniging hield met de Jonge-

dochters Vereniging een gecombineerde jaarvergadering
in Ons Huis.
De leiding van de avond berustte bij ds. Waaning, die

deze bijeenkomst opende.
Het was een zeer gezellige avond, die duidelijk be-

wees, dat er een goede samenwerking heerst.

Grote belangstelling kreeg de wedstrijd in de kunst
van voordragen.
Zang en muziek brachten afwisseling in het program-

ma en verhoogden de feeststemming, zodat na afloop
allen voldaan huiswaart keerden.

»»»»
DON SILVESTRO %T HAARLEM'S GROOTSTE .

X TELEPAATH ook hier bekend T
komt

Maandagavond 8 uur
expirimenteeren in de groote
zaal van „ONS HUIS". Een
avond vol wetenschap en
spanning:

TOEGANG 20 CENT.
^ Kaarten verkrijgbaar aan de zaal

^ Maandagavond van 7-8 uur

ZEGT HET VOORT . . . KOMT ALLEN

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162
Burgem. Engel bertstraat 40 — Zandvoort

ACCOUNTANTSKANTOOR
PAUL VAN DEURZEN
Wilhelminastraat 1 - Telefoon 11715

HAARLEM.

Belast zich met:
Inrichten, controleren en bijhouden van

Administraties.

Opmaken van Balansen en Verlies- en
Winstrekeningen.

Belastingaangiften en eventuele Bezwaar-
schriften.

Onderhoud van Hulzen
Solied en Goedkoop uitvoeren van alle

Timmer- en Metselwerk.

.SCHAAP -Prinsenhofstfaat 11 -Tel. 439

Koopt geen Vergassings-apparaat
voor II zich onze toestellen hebt

laten demonstreeren.
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Huismoeders, wanneer U aardappelen betrekt van ons,
dan komt U de gehele week uit met Uw huishoudgeld.
Het is een wonder zo goedkoop als de aardappelen bij
ons zijn.

LET OP S.V.P.

10 K.G. puik beste Zeeuwse eigenheimers voor .... f 0.45
10 K.G. heerlijke Zandaardappelen voor 50 et. (Voor kwaliteit staan wij borg)
10 K.G. Zandaardappelen bonke (absoluut zonder hol) ... f 0.45

Zandvoortse Duinkralen 10 K.G. f 0.90. f 5.85 per H.L.

Duin Kralen, prima 10 K.G. voor 90 et. p* HX. f5.85
p. k.g. 10 25 H.L

Duin Eigenheimers 8 75 1.80 4.75
Kleine Duin 6 57 1

/.. 1.30 3.50
Zeeuwsche Bonten 7 65 1.62V2 4.20
Zeeuwsche kleine Bonte 6 55 1.25 3.40
Zeeuwsche Blauwen 7 65 1.62 1/» 4.20
Zeeuwsche kl. Blauwen 6 55 1.25 3.40

ajssra v"< v"t»

Verkoop uitsluitend <a contant. Bezorging aan huis bij minstens 10 K.G. zonder prijs-
verhooging ook in Bentveld, Aerdenhout.

Jb. Koper - Hobbemastraat 12
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Zeeuwsche Eigenheimer
Red Star ....
Red Star, Kleine . .

Bevelanders . . .

Bevel. kl. (grootte gelijk)
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Teeken werk
Architect te Zandvoort zag gaarne werk-
zaamheden. Snelle afwerking, condities
billijk.

Brieven onder No. 2503 aan bur. Zandv. Crt,,

Gertenbach's Drukkerij.

OPLOSSING PRIJS-PUZZLE
ter gelegenheid van de Ie Zandvoortse Middenstands

Tentoonstelling.
Een goede boekhouding is een wegwijzer voor moei-

lijkheden in zaken en vrijwaart voor onaangename ver-

rassingen vanwege belastinginspecties en/of credict-
gevers.
De volgende woorden werden hierbij gevormd:

balans, administratie, statistiek, bedrijtsleer, verlies- en
winstrekening, boekhouding, boekenonderzoek, accoun-
tant, typeerend, wegwijzer, Mercurius, zo, zoo, pagina,

g h w v g g n, Ver. voor Vreemdelingenverkeer.
De' prijzen werden bij loting onder de inzenders van

goede oplossingen door de Voorzitter der Zandvoortse
Handelsvereniging toegewezen aan:
den heer II. J. Peper, Kostverlorcnstr. 129; hoofdprijs.
Mcj. Bcp. Olivier, Haltcstraat 66; 2e prijs,

den heer G. Terol, Oosterstraat 1; 3e prijs,

den heer D. Ticmcyer, Bd. de Favauge 13-14 troostprijs,

den heer L- J. Rinkel Jr. Brcdcrodcstr. 60; troostprijs,

den heer Max de Jong, Stationsstraat 14; troostprijs.
Mej. E- A. de "Wolft", Zeestraat 17; troostprijs,

den heer E. Ii. A. Brokmeicr, Haltestraat 50; troostprijs
De prijzen werden inmiddels als St. Nicolaas-surprise

aan de winnaars uitgereikt.

Accountantskantoor Paul van Deugen,
Wilhelminastraat 1, Telefoon 11715, Haarlem.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Petrus Elias, zoon van P. E. van der

Veld en P. C. A. van der Meij;
GEHUWD: P. Ph. Fraenkel en M. Majnchemmer;

G. van der Meulen en G. Visser.
OVERLEDEN: Levenloos geboren dochter van L. J.

Staphorst en O Kroon.
GEVESTIGDE PERSONEN:

Wed. H. Schrijver van Amsterdam Zeestraat 55.
J. H. Leopold van Amsterdam Bid. Paulus Loot 34.

A. Voorhoeve van Haarlem Bd. de Favauge 46.
N. B. D. Ysveld van Bloemendaal Hoogeweg 7.

JONGEREN KRING.
In het gebouw Brugstraat sprak de heer Wolhof uit

Heemstede voor de Zandvoortse Jongeren Kring over
het onderwerp, De corporatieve Staatside.

Spreker schetste het samenbrengen van het bedrijfs-
leven in de organisatie. Een nauwere en betere samen-
werking tussen werkgever en werknemer, dan meestal
het geval is.

Spreker ging na, hoe uit het bedrijfsleven de verte-
genwoordigers gekozen worden tot in het Centraal or-
gaan, gelijk aan de Volksvertegenwoordiging, zoals wij
die kennen, maar afwijkend, omdat daardoor voorko-
men wordt dat men oordeelt over dingen en zaken,
waarin men niet deskundig thuis is.

Spreker schetste daarna hoc en Socialisme en Fascis-
me streven naar het bereiken van het goede doel.
Dat het Socialisme daarbij de klassenstrijd als middel

meent te moeten gebruiken.
En dat als gevolg daarvan een andere overtuiging om

tot de oplossing te komen is gegroeid, de gedachte van
de corporatieve staat.

Maar lang zal het nog duren meende de heer Wolhof,
eer de geest van de mensheid de geest van deze ide in
de -^olle betekenis zal kunnen omvatten en uitvoerbaar
maken.

SINT IN DE HOLLANDIA BIOSCOOP.
Nauwelijks is de komst van de Spaanse Gast bekend

geworden, of alle aandacht van de jeugd spant zich op
een persoonlijke ontmoeting.

Gelukkig zullen er niet veel jongeren zijn, die niet
in staat zijn althans een glimpje van deze Hoge Gast
op te vangen.

Helaas, dat voor vele jonge harten dat het enige zal
zijn, wat voor hen hun Sint Nicolaasfccst zal uitmaken.
De heer Koper weet, dat vele jonge Zandvoortertjcs

hunkeren naar de middag in de Hollandia Bioscoop.
't Is geen wonder, dat de jeugd met bijzondere belang-

stelling wacht, want onder hen gaat reeds jaren lang
van jong op jonger het grote nieuws over het verrassen-
de van een Sint Nicolaasmiddag in de Hollandia Bios-
coop.
Geen plaatsje was Zondagmiddag onbezet en de te-

laatkomers moesten teleurgesteld vertrekken, omdat de
deuren gesloten waren. In de zaal heerste een echte vro-
lijke kindervreugde.

Dat, wat eeuwig nieuw zal blijven, de dag van en voor
de jeugd, het vierde hoogtij in de Hollandia zaal.
De heer Du Mée was zo bereidwillig, om Sint bij het

jonge publiek in te leiden.

Op zijn bekende manier, vlot en onderhoudend, was
de inleiding van de heer Du Mee reeds een attractie op
zich zelf en als leiding bij dit feest weer niet te verbete-
ren.

Sint toonde zich in de Hollandia Bioscoop de echte
.grote kindervriend.

Er was dan ook niet van angst te bespeuren bij de
kleinen. Zelfs Zwarte Piet was de allemansvriend.

Natuurlijk werden er liedjes gezongen.
Je moet die toewijding van de jeugdige debutantjes

in de Hollandia Bioscoop gezien hebben, om te kunnen
begrijpen, wat deze Sint Nicolaasmiddag voor allen
betekent.
Wie het nog niet weet, kan het nu toch zeker weten,

dat Sint een grote vriend van de kinderen is.

Dat bleek ook uit de geschenken, waarmede ieder
kind bedeeld werd.
Dan nog de film vol dolle kluchten.
Bij jong en bij oud zal deze middag in de Hollandia

Bioscoop nog lang in een prettige herinnering naleven.
De heer Koper heeft zich als gastheer weer eens doen

kennen op de gulle wijze, die zo'n bijzonder kenmerk
van hem is, vooral waar het de jeugd betreft.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.
Dinsdag van 7— 8.30 uur.
Donderdag van 7— 8.30 uur.
Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondsleden tegen verlaagd tarief.

M0N0P0LE - ZANDVOORT
GROOTE ZAAL
Zondagavond

DANSEN
Leider de Heer J. STOL Jr.

The Monopole Gold Stars
ALS EXTRA VERRASSING

A N T O N I M t
met AUGUST

in zijn nieuwe experimenten"^^

E. Koning Swaluëstraat 1

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangeelpapiererij glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz.

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

Spot niet met Uw leven
Koopt een goede

Elec» Dynamolamp reeds vanaf f4475
De orgin. BOSCHLAMP, geen marktlamp

f 6.75

Rijwielhandel JAN POOL
VAN OSTADESTRAAT 3

Vakkundige Reparatie-inrichting.

Costumière J* de Jong
STATIONSSTRAAT 14

JAPONNEN — AVOND-TOiLETTEN
Japonnen gemaakt vanaf f 2.50

PATRONEN NAAR IWAAT

I

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

HL G* van Riessen
Jan Snijerplein 11 — Telefoon 554

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR*
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of neg te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op eik
gebied. Inlichtingen kosteloos.

een goede naaimachine is een

p h af f
handmachines f L~ p* week
trapmachines £ L50 „ „

groninger bazar - groote krocht 19 - telefoon 465

W* A* Kuik'van Zeyl
GEDIPL. KRAAMVERZORGSTER
- 2 of 3 maal daags verpleging. -

Swaluëstraat 15 - Zandvoort

P- FLIETSTRA, Huisschiïde*
TEN KATESTRAAT 12 (Plan Noord).

Beveelt zich beleefd aan voor alle voor-
komende Schilderwerken.
Scherp concurreerende prijzen.

WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS EN PRENT-
BRIEFKAARTEN VOOR HET KIND.

Geachte Redactie, Zoudt ge zo goed willen zijn het
onderstaande in Uw blad op te nemen;
Op 10 December verschijnt, evenals ieder jaar sedert

1924, een serie weldadigheidszegels, tegelijk met prent-
briefkaartcn. Het doel van deze uitgiften is steun aan
alle instellingen in Nederland, die zich belasten met de
verzorging van zieke, blinde, dove, doofstomme, ge-
brekkige, achterlijke, verwaarloosde of misdadige kin-
deren van alle gezindten, met uitzondering van de zui-
gelingcnverzorging, welke een geheel op zichzelf staand'
terrein bestrijkt.
De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming is door

Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken belast met
de propaganda en met de verdeling der gelden, onder
goedkeuring van de Minister.
Deze Bond heeft daartoe ingesteld de Centrale Pro-

paganda Commissie, welke door haar plaatselijke Co-
mité's en medewerkers het gehele land trachten te be-
werken.
De postzegels zijn dit jaar ontworpen door een inwo-

ner van deze gemeente n.1. Aart van Dobbenburgh en
ze stellen voor een zittend meisje met een pop in de
hand, dat vragend naar boven ziet.

De vier waarden waarin de zegels verschijnen zijn
lVs, 5, 6 en 12V» et, deze zullen verkocht worden voor
3, 8, 10 en 16 et.

Moge het feit, dat een ingezetene van Zandvoort de
zegels ontwierp een aansporing zijn er vele van te ko-
pen!

Behalve de zegels zullen nog worden verkocht:
1. Een kindcrkalender ontworpen door Nelly Boden-

heim, prijs 60 et.

2. Een serie van vier prentbricfkaarten ontworpen
door Nic. Bulder. Deze serie bestaat uit zwart-wit ge-
kleurde houtgravures en is aangepast aan de feestda-
gen; 1 kerstkaart, 2 nieuwjaarskaarten en 1 Drie Konin-
genkaart. De prijs is 25 et.

3. Een gekleurde kerstkaart en een gekleurde nieuw-
jaarskaart, prijs per paar 15 et zonder postzegel, met
een postzegel van 5 et per paar 30 et. Ontwerp van
Edzard Koning.

4. Blanco briefkaarten of briefkaarten met kinder-
kopje met postzegel van 5 die voor 8 et worden ver-
kocht!
Moge door ieders hulp de opbrengst die van vorgie

jaren overtreffen.
Met dank voor de plaatsing, Achtend,

W. L. VAN ALPHEN—v.d. VALK.
ZANDVOORT, 3 December 193*

ZANDV. CRICKET- EN HOCKEY-CLUB.
Doordat de wedstrijden tegen Hurley uitgesteld moes-
ten worden is j.1. Zondag weer een wedstrijd tegen de'

„Strawberries" gespeeld door een versterkt tweede elf-

tal. Z.C.H.O won gemakkelijk met 6—0.
De dames wedstrijd werd wegens de regen gestaakt

na 40 minuten spelen. Z.C.H.C. kwam met veel inval-
sters uit, die hard moeten oefenen om de techniek wat
meer onder de knie te krijgen. Doordat de „Straw-
berries" dames juist versterkt opkwamen werd gestopt
met een 3— 1 achterstand.

Terwijl bij de heren-leden verschillende goede kee-
pers zijn is er onder de dames nog geen één ontdekt.
Wie doet zijn best eens?

Aan de Ingezetenen van Zandvoort,
Nu kom ik nog eens beleefd beroep doen op Uwe of-

fervaardigheid. Ergens in ons dorp is een gezin van 9
personen (man, vrouw en 7 kinderen). De slaapgelegen-
heid van deze mensen is werkelijk allertreurigst. Ze be-
zitten 2 ledikanten. In het ene, waarin zich alleen enige
oude matrassen bevinden en wat oude jassen als dek-
sel, slapen 4 kinderen. In het andere slapen de man en,

vrouw en 3 kinderen. De enige deken, die zij hebben is

een deken, die zij ontvangen hebben van de Bond van
Barmhartigheid van het L. d. Heils.
Nu was een dame aan de Zandvoortselaan zo goed-

mij voor deze mensen een plaatijzeren ledikant te
schenken. Maar in een ledikant horen matrassen en de-
kens.
Wie helpt??? Ik heb 6 grote matrassen nodig of een;

8 tal kleine en verder dekens. Wilt U s.v.p. eens nakij-

ken wat U missen kunt. Schrijf s.v.p. nog heden eens

briefkaart naar mijn adres en op de door U bepaalde
tijd wordt de boel afgehaald.

Stel niet uit tot morgen, wat gij heden doen kunt.
Bij voorbaat hartelijk dank.

W. J. VAN ZEYL—v. EEKE-
Wilhelminaweg 17.

KRASSE OUDJES.
Je kent ze wel, het echtpaar Van Keulen uit de

1'Ami-straat. Zij, ze is de meest krasse van de twee en
beter bekend onder haar Haarlemse naam: Zwarte Mary
We zeggen Haarlemse naam expres, want we herinne-

ren ons nog goed, hoe we eens een eindje met haar op-
liepen in de Grote Houtstraat. Dan moet je zien. Half
Haarlem kent haar en zij kent half Haarlem.
Van Keulen zelf is meer op Zandvoort bekend door

zijn vroegeren werkkring.
Hun gouden huwelijksfeest vijf jaar geleden, werd on-

der algemeene en grote belangstelling gevierd.

Nu hoopt het echtpaar Van Keulen 25 December hun
huwelijksdag van vijf en vijftig jaar geleden te herden-
ken.

PHOENIX.
Hedenavond geeft Phoenix in Monopole aan het Sta-

tionsplein een toncelavond met het blijspel van Henk
Bakker: De ridder van de kouseband.
Na afloop 'n gezellig bal tot slot van de avond onder

leiding van de heer Stol en met medewerking van het
bekende Monopole Ensemble.

ZANDVOORTSCHE
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DIA-BIOSCOOP
Telefoon 458 - Oir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 8 Lm, Dinsdag II December - 8 uur
VIER DAGEN!! 4 Opvoeringen van een groot super-
programma. 2 Hoofdnummers. 2 grote Filmschlagers!

Als eerste hoofdfilm de grote Supperfilm van de Fox-
Film:

VROUW
met de gevierde Filmdiva

£^ GLARA BOW
Een groot romantisch filmwerk, welke U van de eerste

tot de laatste acte zal boeien.

DE ONTEMBARE VROUW werd met enorm succes
in Theater Tuschinski te Amsterdam vertoond.

Als tweede hoofdnummer de boeiende Paramountfilm

et meisje uit de
eemanskroeg

met Victor Mc» Laglen en Dorothy Dell
Een film spelend in het beruchte havenkwartier van
San Francisco.

Een havenfilm van groot realisme en vol actie.

Geen toeeg&nsg onder eie f8 jam§*

Parket f 0.40, Parterre f 0.60, Stalles en Balkon f 0,80

Loge f 1.— plus belasting.

Zondagmiddag 2,30 Familie-Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer:

rle masker
Groot avontuurlijk Wild-Westverhaal, vol spannende
en amusante handelingen.

VERDER EEN KOMISCH BIJ-PROGRAMMA.

Entree tB~2B-B& gê* pL iseë&stmgf

Attentie ff AttentieFF
WOENSDAG 12 DECEMBER - aanv, 8 uur

Populaire Voorstelling
met opvoering van de grootste komische film ooit ver-
vaardigd:

DE GROOTSTE SOLDATENKLUCHT OOIT GE-
ZIEN. In de hoofdrol HEINZ RUHMANN en verder
een keur van eerste rang arüsten.

Als U zich werkelijk wilt amuseren, ga dan
TROTS VAN DE DERDE COMPAGNIE zien.

De lachsalvo's zullen niet van de lucht zijn.

DE

Entree S5 en #5 cent, pL belasting

Geen toegmneg onder de fS ja&ie*

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigaren-
magazijn EISENHARDT, Stationsplein,
Zandvoort.

Verwacht ZEER spoedig in ons Theater
HET GROOTE HOLLANDSE FILMWERK

Ook na de Sint
Nicolaas een

V E4=$ RASSING
DEZE WEEK
bij aankoop van

3 ons Rumboonen

voor ZO lil

Een Luxe Drinkglas

CADEAU CADEAU

ï

Doet Uw voordeel

en koopt bij

CHOCOLATERIE

v* d* Werff

Gasthuispl. 1 - Tel. 129

Duitsch Meisje
zoekt betrekking voor dag
of dag en nacht. Liefst in
Zandvoort of omgeving.
Br. ond. no. 2501 bur. Zand-
voortse Crt. Gertcnbachs
Drukkerij.

TE KOOP:

Avondjapon
Maat 42, Prijs ƒ 3.50. Adres
te bcvr. bureau van dit blad

Berging van Inboedels

„DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

TE KOOP:

Een Haard
in goede staat, zeer billijk.

Adres te vernemen bur.van
dit blad Gertenbachs Druk-
kerij.

Eenige flinke

nette meisjes
GEVRAAGD bij J. Visser
van Ostadestraat 5a. Aan-
melding na 5 uur n.m.

Werkplaats
of Schuur

liefst m. stuk erf, geschikt
v. kleine kachelsmederij te
koop of te huur gevraagd.
Br. met prijsopgave ond. no.
2401 bur. van dit blad Ger-
tcnbachs Drukkerij.

Meubelen, Zolderop-

ruimingen en Inboedels

steeds te koop gevraagd
„DE WITTE ZWAAN"
Brugstr. 1-17-19 - Tel. 464

TE HUUR:

Ongem* Huis
ƒ 4.50 per weck. Adres: J.

v. Duivenbodcn, Haltestr.45

GARAGE
WERK- OF BERGPLAATS
TE HUUR a ƒ 5.00 p. mnd.
Te bevr. Haarlemmerstr. 4a.

Besch. jongedame, 26 jaar,
al ij. ontw.

ZOEKT
BEZICHKEDEN

v. halve dagen ('s midd. of
's morgens) als assistente in
huish., tandarts, verz. kind.
etc. Br. ond. no. 2502 bur.
Zandv. Crt. Gertenbachs
Drukkerij.

Rijwiel Koopjes
1 Meisjes Rijwiel ƒ 4.00
1 Meisjes Rijw. 9-12 jaar ƒ 5
1 jongens Rijw, prima ƒ 6.50
1 zeer sterk heren rijw. ƒ 11.

1 zo goed als nieuw Simplex
dames Rijwiel f 12.50
PARALLELWEG 17 Alhier

DRUKKER IJ

GERTENBACH

ACHTERWEG 1

TELEF. 135

RAADSVERGADERING
Onder voorzitterschap van Burgemeester Van Alphen
vergaderde de Raad van onze Gemeente Donderdag-
avond ten raadhuizc in een volledige zitting.
Er was een grote belangstelling op de tribune, waar-

schijnlijk door het extra punt, niet op de agenda ver-
meld: Schulpen centrale.
Na de opening eerst de ingekomen stukken.

Ingekomen stukken.

Goedkeuringen.
Door Gcd. Staten is het raadsbesluit goedgekeurd,

waarbij besloten werd tot verandering van de regeling
van aflossing voor de Woningbouw Vereniging Een-
dracht Maakt Macht, welke wijziging tot gevolg had,
dat de huren van de woningen met ./ 0.50 per weck
verlaagd konden worden.

Notulen.
Tegen de notulen, opgemaakt van een drietal vooraf-

gaande vergaderingen, worden geen bezwaren gemaakt.

Terrein Zeemeeuwen
Van de V.V De Zeemeeuwen was een dankbetuiging

ingekomen voor de medewerking verleend bij het aan-
leggen van een tweede voetbalveld.

Dank voor hulp.
De Wed. Dekker te Enschedé had een dankbetuiging

gezonden aan het gemeentebestuur voor de hulp aan
haar verleend.

Stoeltjes Boulevard.
De heer Warnsinck had verzocht om verlaging van

de pacht van het gedeelte boulevard, waarop hij stoel-
tjes had doen plaatsen.
Het ongunstige weer was de oorzaak dat er van de

stoeltjes geen gebruik was gemaakt. De totale ont-
vangsten bedroegen / 4.40.

B. en W. zullen over dit verzoek prae-advies uitbren-
gen.

Pensionhouders klacht.
De heer John Bückmann heeft zich met cen uitvoerig

adres tot de raad gewend en waarin hij er van ver-
zekerd is, de mening van velen te vertolken.
De tijdsomstandigheden veroorzaken in het pension-

houdersbedrijt slechte uitkomsten. Niet alleen het
weer is er de schuld van, dat menig pensionhouder aan
de rand van de afgrond staat.

Daarbij komen de hoge lasten in allerlei vorm van
belasting, die het bedrijf drukken.

Als een der oorzaken van deze treurige gang van za-
ken meent adressant te kunnen noemen, de ongebrei-
delde concurrentie van de zes maanden pensions.
Vakkennis of niet, men drijft in de zomer een pen-

sion en verdwijnt voor de winter. Men houdt de gasten
op straat aan en biedt pensionprijzen, waarvoor men
nog geen kostganger kan houden.
Naast maatregelen tegen de vliegende winkels vraagt

adressant van het Gemeentebestuur maatregelen tegen
de vliegende pensions.
Het kan, want in Amsterdam bestaan reeds maatre-

gelen tegen een ongebreideld pensionsbedrijf.
Voor de goede naam van de badplaats Zandvoort

acht hij maatregelen, als door hem bedoeld, dringend
nodig.
Het slot van zijn verzoek is na het betoog: Weert

die gelegenheid pensionhouders.
Ook over dit verzoek zullen B. en W. prae-advies

uitbrengen.

Keuringsdienst.
De Keuringsdienst van Waren te Haarlem, waaron-

der ook Zandvoort ressorteert, heeft haar verslag over
1933 ingezonden.
Uitgegeven was ƒ 84.580,63
Voor 1934 wordt begroot f 74.790 en voor 1935

ƒ 68.697.

Kampeerdersactie.
Belanghebbenden bij goedkope kampeertarieven

hebben te Haarlem cen vergadering gehouden.
Er waren op deze vergadering 162 vertegenwoordi-

gers van groepen belanghebbenden.
Gewezen wordt in cen adres, dat door deze vergade-

ring aan de raad is gericht op het financiële nadeel voor
de gemeente, als de tarieven verhoogd worden.
De ontvangst, geraamd op ƒ 12.000 zal zeker minder

zijn, daar het kamperen minder zal worden.
Verder wijst het adres, op de schade die de volks-

gezondheid van de kampeerbeperking zal ondervinden.
De kleine mensen en de minder goed gesitueerden zul-

len getroffen worden.
Zij wijzen in het adres op de schade voor de zaken-

mensen. Zo b.v. Zondags, als er druk familiebezoek is

op het vrije strand.
De Noordkampcerders zullen zeker de dupe worden,

daar aan het Noordorstrand geen verzorging geboden
wordt.
Adressen o.a. uit Deventer, van strandmensen en van

de Algem. Ned. Kampcervcrcniöing steunen het ver-
zoek, om niet tot verhoging over te gaan.
Dit onderwerp zal bij de begroting behandeld worden

Garantie Zeemeeuwen.
Het bestuur van de V.V. De Zeemeeuwen heeft aan

de raad medegedeeld, dat het gaarne gebruik zal ma-
ken van de garantie van de gemeente en dat een desbe-
treffend verzoek reeds bij de Ned. Voetbalbond is in-

gediend.

Gasbedrijf.
Ook het Gasbedrijf wordt door de omzetbelasting

getroffen.
Was men eerst van mening, dat tegen de heffing ge-

protesteerd zou kunnen worden, cen later advies geeft
de raad, om een afwachtende houding aan te nemen.
Voor 1934 moet betaald worden ƒ 1263.98.

Besloten wordt volgens advies.

Nagekomen stukken.
Door Gcd. Staten is goedgekeurd de aankoop door

de gemeente van het perceel Potgieterstraat 8.

Eveneens de goedkeuring van de schenking van den
heer Tuschinski.
Idem de rekening van het Gasbedrijf over 1934.

Idem de verandering in de Prccariohcffing.
Verder had het Bestuur van de V.V. De Zeemeeu-

wen verzocht, in de Politie Verordening vast te leggen,
dat het leunen of staan tegen afrasteringen verboden
zou worden.

B. en \V. zullen prae-advies uitbrengen over dit ver-
zoek.
Verder deelde de Voorzitter mede, dat de Begroting

van 1935 van Gcd. Staten is terug ontvangen. Een en-
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Geweldige Koopjes
kclc opmerking wenst hij echter eerst in de Financiële
Commissie behandeld te zien.
De behandeling van de begroting kan echter over

tien of twaalf dagen in de raad plaats vinden.

Agenda:
Kappersbedrijf.

De Vereniging van Kappers heeft gevraagd, om het
sluiten van het bedrijf te beperken voor die zaken,
waarbij ook een winkelbedrijf wordt uitgeoefend b.v.
verkoop van tabak, parfumeriën enz.
Wel echter handhaven van de sluiting der kap- en

schcersalons.
B. en W. hebben geen bezwaar en stellen voor, de

gevraagde wijziging in de verordening aan te brengen.
Met algemene stemmen aangenomen.

Keuringsdienst.
Ged. Staten stellen een verandering voor in de ver-

ordening, regelende de Keuringsdienst. Het aangehaal-
de artikel kan vervallen, daar door wettelijke bepalin-
gen reeds in de strafmaat is voorzien.
Met algemene stemmen aangenomen.

Keurloon.
B. en W. hebben een wijziging aangebracht in de Ver-
ordening op het keurloon van vee en vlees.
Deze wijziging is in overeenstemming met de Haar-

lemse Verordening en door B. en W. van Haarlem
reeds goedgekeurd.
Met algemene stemmen aangenomen.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
De Commissie voor Armenzorg, Commissie A, ziet

een tekort op de begroting 1934 en vraagt een verho-
ging van subsidie met ƒ 4500.

De gemeente stond een subside toe van ƒ 28000 bij

de behandeling van de begroting.
Aan weekgelden werd uitgegeven ƒ 21809.55, aan le-

vensmiddelen ƒ 562,69, aan verpleegkosten ƒ 6909,93 —
terugontvangen ƒ 726,50.
Totaal der uitgaven ƒ 29590,56.

Geraamd wordt, dat nog uitgeven zal moeten worden
ƒ 7080 waaronder ƒ 440 steunuitgaven en ƒ 2220 voor
ziekenhuisverpleging.
Nog te ontvangen wordt geraamd ƒ 2695.
Zonder enige bespreking met algemene stemmen aan-

genomen.
Bestuur V.V.V.

In de vacature in het bestuur van de V.V.V. Zand-
voort, ontstaan door het vertrek van de heer Padt
wordt als vertegenwoordiger aanbevolen het raadslid
de heer J. Koning.

Bij de eerste stemming verkrijgt de heer Koning ze-

ven stemmen. Vijf werden blanco uitgebracht en een
op den heer Slegers.

Schulpencentrale.
De Voorzitter deelt mede, dat hij het nodig oordeelt,

dat er klaarheid in deze kwestie komt.
Hij heeft een uitvoerig rapport samengesteld, dat in

druk wordt verspreid op de raadszaal en waarin de
Voorzitter de beweringen van de heer Molenaar weer-
legt, zoals die zijn geuit in het ingezonden stuk, door
de Wethouder in de verschillende plaatselijke bladen
geplaatst.
Dat opschrift stellen is geschied om zeker te weten

wat gezegd wordt.
De Voorzitter leest daarna het antwoord voor.

.In zijn mededeling verklaart burgemeester Van Alphen.
naar zijn mening een burgemeester zich dient te onthou-
den van het schrijven van een inzonden stuk in plaatse-

lijke bladen, indien daarmede een verdediging beoogd
wordt van op diens beleid uitgeoefende critiek.

In het onderhavige geval, waar een wethouder der ge-

meente wel critiek levert in 'n ingezonden stuk, meent
hij, dat een burgemeester toch wel van repleik heeft te

dienen. Tc meer, wanneer zo'n ingezonden stuk aan
meer dan één blad verstrekt is, dus met de kennelijke

bedoeling, om alle ingezetenen te bereiken.
Dan is, volgens de mening van de burgemeester de

raad de plaats, waar van repliek gediend moet worden.
De burgemeester wil niet ingaan op de uitdrukkingen

van min of meer beledigende aard, die in het ingezonden
stuk tot uiting komen en de inhoud niet sieren. Hij wil

zich beperken tot de feiten.

Hij vindt het zeer de vraag, of het onderwerp van de
aardappclccntrale geheel buiten de raad omgaat. Al
heeft de heer Molenaar de leiding der Centrale niet in

zijn kwaliteit als wethouder aanvaard, hij is toch wet-

houder en zijn handelingen kunnen, zij het dan tot op
zekere hoogte, indirect het prestige van Burgemeester
en Wethouders, dus van de gemeente, schaden.
Daarna volgt een uiteenzetting van de gang van zaken.

Een der amtenaren met de controle inzake de aard-

appclccntrale belast als controleur, heeft zich tegen-

over een inspecteur van politie alhier uitgelaten, hoe
het toch mogelijk is geweest, dat de burgemeester in

een vergadering van B. en W. de heer Molenaar voor
benoeming had kunnen voordragen.
De inspecteur deelde mede, dat de burgemeester op

de datum van benoeming, 12 Sept., afwezig was en met
vacantie in het buitenland vertoefde.

De controleur was echter niet daarvan te overtuigen.
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Zandvoortsche Begrafenisvereeniging
OPGERICHT 1910.

Ondergetekende bericht, dat deze Vereniging ge-

heel neutraal en met geen ander in relatie staat.

Vervoer door geheel Nederland en Crematies.

Dir. J. J. Dijkstra, Schelpenpl. 19, Tel. 279

Om deze zaak goed en duidelijk toe te lichten had de
burgemeester daarna een onderhoud met den contro-
leur. Dit onderhoud had plaats Zaterdag 24 Nov. j.l.

Daarbij bleek verder, dat de controleur, aangezien de
administratie van de aardappelcentralc slordig gevoerd
werd, reeds 16 November den heer Molenaar telefo-
nisch verzocht had tot een bijeenkomst.
Deze werd bepaald„op Zaterdagmiddag 3 uur.
Op de ochtend van de bepaalde dag ontving de con-

troleur een telefonische mededeling van den heer Mo-
lenaar, dat die dag 3 uur hem niet schikte.
Dan kom ik later, al is het om 10 uur, vervolgde de

controleur. Daarop antwoordde de heer Molenaar: Neen
dat schikt ook niet, want ik kom niet terug voor Maan-
dagmorgen.
Het was de bedoeling van den controleur, om den

heer Molenaar mede te delen, dat hij van de leiding
van het plaatselijk orgaan van de aardappelregeling zou
ontheven worden en de controleur wenste af te reke-
nen.
De burgemeester merkt op in zijn uiteenzetting, dat

deze wens bij den controleur bereids aanwezig was,
voordat de heer Molenaar op Maandag 19 November j.l.

ons dorp verliet.

Verder vestigt de burgemeester er de aandacht op,
dat bij zijne aanweizgheid in de vergadering van B. en
W. waar de heer Molenaar werd aanbevolen, heeft ont-
kend waar van andere zijde beweerd werd, dat de bur-
gemeester wel aanwezig geweest zou zijn.

Evenmin is de pers niet door den burgemeester geïn-
spireerd vooral melding te maken van de afwezigheid
op 12 September.
De waarheid is, dat de burgemeester aan de corres-

pondent van de verschillende bladen heeft geweigerd

RECLAME!!
Bij aankoop van een luxe bus a 1 pond prima Cacao
voor 50 cent ontvangt U geheel GRATIS

een half pond fijne
AMANDELKRANSJES
Weer ontvangen verse SPECULAAS, p. half pond 15 et

Keg's Verpakte Levensmiddelen
Tevens PETROLEUM VERKRIJGBAAR
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[®J in Matzijde, Wol met zijde, Wol, en
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Fil d'Ecosse, vanaf 29 et

j==j Zuiver wollen Dameskous vanaf 59 et
|—

rj
Kinderkousjes in wol en macco v.a. 18 et

[P|
Kinder Wollen Slobbroeken —

l=^ Verder ruime keuze in Wollen dames-, heren
lÜJL en kinder Ondergoederen. Ü*J
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inlichtingen te verstrekken over de dezer dagen bespro-
ken handelingen van den heer Molenaar.
Toen van de redactie van een der Haarlemse bladen

gevraagd werd of de heer Molenaar van zijn functie
was ontheven en door die redactie gewezen werd op
de stem van den burgemeester bij de benoeming, heeft
hij, het laatste hem persoonlijk betreffende, dat hij aan
die benoeming niet had medegewerkt, terwijl verder
werd medegedeeld, dat hij zich over het andere punt
niet wenste uit te laten.

Dit als antwoord op het door den wethouder gebruik-
te: Of was men soms bang?
Verder deelde de controleur mede, dat hij zich 23

November ten huize van wethouder Molenaar vervoegd
had, om te vragen waar het geld was, dat door dien
controleur ontvangen moest worden.
Op dat ogenblik konden die gelden niet verschaft

worden, wel waren enige nog niet betaalde quitanties
aanwezig.
Opgemerkt werd ten huize van den heer Molenaar

dat de wethouder geld op het raadhuis had liggen. Ver-
moedelijk, zo zegt de burgemeester in zijn toelichtende
uiteenzetting, vermoedelijk werd bedoeld een bedrag
van ƒ 240, dat sedert een paar dagen ten raadhuize in

verband met een voorschot inzake de levering van grit

aan de gemeente Amsterdam, was gedeponeerd.
Verheugd was de controleur, nog eens nader kennis

te kunnen maken met de voorwaarden, waaronder de
aardappelcentrale diende te werken.

In de notulen van de vergadering van B. en W.. ge-
houden 12 Sept. 1933 staat o.a. het volgende vermeid:
Met nadruk wordt er op gewezen, dat geen aardappelen
verkocht mogen worden zonder betaling der rechten en
dat geen aardappelen ongeplombeerd mogen worden
verzonden.

En verder, dat na een uitvoerige gedachtenwisseling
blijkt: dat er door het Departement dispensatie kan
worden verleend in dien zien, dat vervoerbewijzen met
10 dagen crediet kunnen worden afgegeven onder ga-
rantie van de gemeente, terwijl geen tweede vervoerbe-
wijs op crediet verstrekt wordt dan na betaling van de
rechten voor het eerste.-

Na vertrek van de heren Paap, Keur en Loos v.A.
wordt op voorstel van den heer Slcgers besloten, dat
wethouder Molenaar zal optreden als plaatselijk orgaan
en ten raadhuize zal zitting houden voor het afgeven
van vervoerbewijzen en het innen der rechten e.a.

Volgens den controleur werd aan het voorschrift be-
treffende het tweede vervoerbewijs meermalen niet de
hand gehouden.
Ten slotte deelde de controleur nog mede, dat de af-

rekeningen zelden klopten en het salaris dikwijls niet
werd uitgekeerd, omdat aan de financiële afrekening
het een en ander ontbrak.
Verder gaat de burgemeester in op een gedeelte uit

het schrijven van wethouder Molenaar, waarin deze
zegt: wees gerust, als men niet doet dan blijft men al-

tijd buiten schot en is men niet afwezig, dat heb ik in
het voorjaar ondervonden.'

1

Volgens de opvatting van den burgemeester is dit een
critiek op zijn beleid.
Dat vindt de burgemeester helemaal niet erg, al zou

hij de critiek liever aanvaarden en ernstiger opnemen,
indien zij geuit zou zijn door een persoon, wiens pres-
taties en vooral wiens handelingen van dien aard waren,
dat hem, los van het verschil van mening, dat zich ook
bij bestuurders kan voordoen zou kunnen hoogachten.
De wethouder bedoelt" de Steunverlening en de

Werkverschaffing.
Voor zover den burgemeester bekend is, is er in het

College aanvankelijk nooit sprake geweest, dat de lei-

ding van Steun en Werkverschaffing bij een ander lid

van het College zou berusten, dan bij den wethouder
van Sociale Zaken.

Zoals meermalen werd betoogd, was die wethouder
bij uitstek op de hoogte van het doen en laten van hen,
die voor steun of 'werkverschaffing in aanmerking zou-
den komen.

Er is geen sprake van geweest, dat die wethouder die
taak niet zou vervullen.
Dat lag trouwens geheel in de lijn van het voorzitter-

schap van de Dienst var. Maatschappelijk Hulpbetoon.
De burgemeester acht het zeer goed mogelijk, dat ook

een andere lid van het College van B. en W. getaald zou
hebben in de leiding van die werkzaamheden.
Vermoedelijk zouden echter de b'j herhaling gegeven

wenken van de Rijksambtenaren niet in de wind ge-

slagen zijn en zou ook de kans op een verliespost van
ƒ 16.000, die nu tengevolge van wanordelijk beheer is

geleden, aanmerkelijk zijn verkleind, terwijl stellig een
ander lid van het College niet de morele moed gehad
zou hebben om in de raad te verklaren, dat hij het een
volgende maal niet anders zou doen-.

Dan haalt de burgemeester de verklaring aan van
den heer Bus op de vergadering in Zomerlust voorge-
lezen en waarbij verklaard werd, dat niets in de steun-
bedragen was veranderd of onregelmatigheden door de
Commissie den heer Vinken en hem — den Wethou-
der — waren gepleegd.
Deze verklaring verwonderde den burgemeester, te

meer, daar hij persoonlijk deze veranderingen wel had
geconstateerd.
Op 2 Februari j.l. schrijft de heer Bus echter aan den

burgemeester, dat de heer Tiemeyer, nadat deze inzage
had gehad van de op de formulieren aangebrachte ver-
anderingen, daarin zonder zijn medeweten aangebracht.
Verder verklaart de heer Bus in dat schrijven, dat

over de heer Vinken of over de Steuncommissie niet
is gerept.
De heer H. J. C. Versteeg, die bij het gesprek tussen

de heren Molenaar, Tiemeyer en Bus tegenwoordig is

geweest bekrachtigt dit schrijven van den heer Bus aan
den burgemeester met zijn handtekening voor de volle
waarheid.
Verder raad de burgemeester in zijn uiteenzetting

wethouder Molenaar aan, de gritkwestie niet in een
openbare vergadering te behandelen, die door den wet-
houder belegd zal worden.
Waar het een besteden van de gemeentegelden be-

treft is de raad daarvoor de eerste en aangewezen
plaats. Als de wethouder toch meent een openbare ver-
gadering te moeten houden, laat hem dan de waarheid
spreken raadt de burgemeester aan.
De burgemeester houdt er zich van overtuigd, dat

Zandvoort in al zijn geledingen dit op prijs zal stellen
en slechts op die wijze dient de wethouder het ware
gemeentebelang.
Na deze uiteenzetting volgt de behandeling van deze

kwestie in de raadsvergadering.
Waar we om verschillende redenen menen, dat het

gesprokene zo volledig mogelijk onder onze lezers ge-
bracht moet worden, zullen we dat gedeelte van de raad
in een volgend nummer moeten plaatsen omdat plaats-
gebrek in dit nummer er ons toe noopt.

Verkooplokaal De Uiver
MAKELAAR HENK LEISING
BURGEM. ENGELBERTSSTR.

Voor de eerstvolgende VEILING kunnen nu reeds
nette goederen worden ingebracht, desverlangd gehaald.
Brieven en boodschappen: HOOGEWEG 27.
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HET FEEST VAN DE JEUGD.
Zo kan het feest, dat het Sint Nicolaas Comité voor

de Zandvoortse schooljeugd heeft georganiseerd, met
.alle recht genoemd worden.
Wat was er een spanning in al die jonge harten, wat

"was er een blij vooruitzicht, toen bekend werd, dat het
Comité toch weer een feestviering van de Sint Nico-
laasdag in voorbereiding had genomen.

Het is lang geen gemakkelijke taak, zo'n feestviering
3bij het steeds moeilijker worden van de tijden.

Het goede werk van het Comité, nu reeds jaren ver-
richt is echter bekend en veler hulp en veler steun
maakt dan toch elk jaar maar weer mogelijk, dat het
Comité deze dag niet onopgemerkt voorbij behoeft te

laten gaan.
Laten we hopen, dat met de indrukken van deze dag

Tiog vers in het geheugen, velen zullen besluiten, deze
arbeid van "het Comité te steunen.
Men moet die verheugde gezichten in Monopole ge-

zien hebben, men moet dat enthousiasme getoetst heb-
Tsen, om te kunnen "berekenen, wat deze Sint Nicolaas-
dag voor de jeugd "betekent.
Het hoofdmoment van de dag is voor de jeugd — en

•de oudere jeugd toont zich niet minder belangstellend —
de tocht van Sint op zijn wit ros door de straten van
Zandvoort.

Alleen" het afhalen aan de verschillende scholen van de
leerlingen van de laagste klassen, alleen dat is een ge-

beuren van de dag, dat toch zeker niemand zou willen

missen.
Die optocht is een feestmoment, waaraan het gehele

•dorp deelneemt.
Neen, 'deze dag "kon voor jong en oud niet gemist wor-

den en mag niet van 't dorpsprogram verdwijnen.
Monopole was het feestcentrum.
Van 's morgens tot 's avonds was de zaal gevuld met

•de groepen leerlingen van de verschillende klassen.

Het was een aanhoudend gejuich, het was een voort-

durend enthousiasme.
Waar ook de "bron geleden had door de tijdsomstan-

digheden, kon niet anders dan een woord van hulde ge-

bracht worden aan het Comité, dat met bescheiden
middelen toch nog zoveel wist te bereiken.
Ook hun werk zal wel niet zonder aanmerking geble-

ven zijn maar "bovenal mag toch daar wel de nadruk op
gelegd worden, dat de werkers van het Comité de daad
'hebben getoond.

Die daad bracht deze feestdag.

Voor de kleineren Sint en zijn cadeautjes, voor de
groteren toneelspel en film.

Sneeuwwitje bracht een hoorbare belangstelling in

•de zaal. De hoofdrollen waren dan ook in goede han-
den. Sneeuwwitje had door haar eenvoudig'maar goed
verzorgd spel en een natuurlijke gave van stem dade-
lijk de jeugd tot medelijdende belangstelling gebracht.

Ook de "boze Koningin bracht door haar vrij spel en
goed acteren gesteund door haar mooie zang echt leven

in het toneelgebeuren.
Bij: De Nachtegaal van Bergambacht voor de grote-

ren werd een volledig succes bereikt.

Voor de jeugd is het een heerlijke dag geweest.

Het Comité nogmaals hulde, voor haar moeilijk po-
gen, dat zo'n succes heeft gegeven.

ONDERWIJS EN BEZUINIGING.
Door het Centraal Ouder Comité werd in Ons Huis

•«en vergadering gehouden.
Aanleiding tot deze vergadering was de bezuiniging

op het gebied van Onderwijs, zoals dat door B. en W.
in de nieuwe begroting voor 1935 wordt voorgesteld.

De heer Thijsse, lid van de Tweede Kamer, gaf een
overzicht van de verslechteringen voor het Onderwijs,
idie het gevolg van de voorgestelde bezuinigingen zou-
• den zijn.

Hij hoopte dat de Zandvoortse raad de voorstellen

,niet zou accepteren en dat wel in het belang van de
Zandvoortse schooljeugd.

GOED AFGELOPEN?
Op een bouwwerk in Plan Noord kwam een timmer-

man te vallen bij het leggen van de vloerbinten.
Hulp werd ingeroepen van dr. Van Fraassen, op wiens

. advies de gewonde per auto naar zijn woning te Amster-
dam werd overgebracht.

WEGENS GEBREK AAN VOEDING
door H.H. Adverteerders, overleed nog vóór de geboorte
„De Vraagbaak van Zandvoort". — Geen beklag, geen
'bloemen.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB.
In de bestuursvacature, ontstaan door het bedanken

van de heer Krabshuis is gekozen de heer Van de Geer.

Simultaan-Séanee.
Op Vrijdag 14 Dec. a.s. zal de zeer sterk Rotter-

damse schaker "W. Muhring 's avonds om 8 uur een si-

multaan-séance geven in het clublokaal van de Z.S.C.,

Lunchroom Carels, Groote Krocht 4 alhier. Zowel voor
'leden als belangstellenden is de deelname geheel gratis.

Slechts wordt men verzocht, tijdig, d.w.z. uiterlijk 8
uur, aanwezig te zijn en zo mogelijk zijn schaakstukken
mede te brengen ( aan borden bestaat geen behoefte,

• daar deze in voldoend aantal voorhanden zijn).

Het bestuur, vertrouwende dat ieder de belangloze be-
reidwilligheid van de 'heer Muhring zal waarderen, re-

Ikent op een grote opkomst.

HAARLEM'S GROOTSTE TELEPAATH.
Zoals U in een advertentie in dit nummer zal lezen

komt Maandagavond 8 uur weer Don Silvestro experi-
menteren in de grote zaal van Ons Huis. Voor deze
keer is een laag entree van 20 cent gesteld.
Aangezien de vorige malen de grote zaal van Zomer-

Iust veel te klein bleek voor al de belangstellenden, zal

er nu wel een rustige zitplaats te verkrijgen zijn. Wij
raden U echter aan Maandag van 7—8 uur U van een
entree bewijs te voorzien, dan is U zeker niet teleurge-
steld te worden.

ZAND EN GLADHEID
Zandvoort heeft nu eenmaal inwoners, dat 's morgens

reeds vroeg ons baddorp met tram of trein moet ver-
laten.

Hebben dan mist en Tegen in samenwerking met de
vriezevorst de straten met een ijslaag bedekt dan is

Leiden in last.

Klagen en klachten zijn dan het gevolg, want natuur-
lijk is het dan voor velen onmogelijk de goede trein of
tram op de juiste tijd te halen.
Wel wordt door extra diensten dan gezorgd, dat er

zo spoedig mogelijk zand gestrooid wordt, maar ons
dorp is uitgestrekt.
Dus
Thans is echter een zandstrooicr aangekocht. Bij de

proef in Plan Noord gaf deze machine bewijs, over een
grote capaciteit te kunnen beschikken.
Wordt het nu onverwacht glad, geen nood, deze

motormachine zal de klagende klachten over de glad-
heid voorkomen.
Zand erover!

itverkoop
VAN

HERENMODES

DRAAGT ELKANDERS LASTEN.
Bloemendaal was altijd zeer gezocht als woonplaats,

omdat de belasting voor hoge kapitalen daar veel ge-

ringer was dan elders in de omgeving. _,

In de laatste raadsvergadering is door een voorstel
van den heer A. Cassée, Vrijzinnig Democraat met
zeven stemmen voor en zes tegen een belastingregeling
aangenomen, die zich beter aanpast bij het stelsel:

Draagt elkanders lasten.

Op voorstel van den heer Cassec zullen voortaan 25

opcenten op de vermogensbelasting geheven worden.
Deze meerdere opbrengst aan gemcentegelden zal ten

voordele komen van de Personele belasting.

Het aantal opcenten op de Personele belasting werd
gebracht op 118 terwijl B. en W. hadden voorgesteld
140 opcenten.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder res-

sorterende hulppostkantoren werd gedurende de maand
November Ingelegd ƒ 21468.57; terugbetaald ƒ 31933.06

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt
het nummer 6998.

Aangemoedigd door ons buitengewoon
succes, zetten wij onze Reclame voort.

Onze fijne gekookte Worst per ons 8 c; p.p. 38 et

Leverworst, per ons 8 et

Bloedworst, per ons 8 et

Heerlijke Schouderham, per ons 15 et

Verder: Gekookte Ham, Ontbijtspek, Bacon,
Leverkaas, Lever, Cornedbeef. Bcrliner, Grove
worst, Plockworst, Knakworstjcs, enz.

Rauwe worst, per pond vanaf 39 et

Aanbevolen door H. Doctoren: Zuiver gewassen,
gemalen en gebuilde Bruine Bonen, in pakjes van
1 ons inhoud 15 et

Fino Bouillon, per blikje 15 et

Grote omzet waarborgt kwaliteit.

Ziet onze Etalage ! !

I. J. Knotter - Haltestraat 36

NED. VER. TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Afd. Zandvoort.

Aan alle Dierenvrienden en vriendinnen te Zandvoort
Nu wij aan de vooravond staan dat elke dag het weer

kan omslaan in een vorstperiode van korte ol lange
duur, is het daarom dat wij nu reeds een beroep doen
op alle dierenvrienden te Zandvoort, hun op te wekken
bij onderstaande adressen, voorlopig een of meer „Vct-
bollcn" nu reeds te kopen om deze bij intrede der vorst
als onze vogels geen of weinig voedsel kunnen vinden,
zodat deze dikwijls bij honderde sterven — in een
boom ot boompje te hangen.
Bevriezen doen deze bollen niet, zodat altijd onze

vogels hieruit hun versterkend voedsel kunnen pikken.
De prijs is zeer laag gesteld n.1. 10 cent per hol en zijn
verkrijgbaar bij D. Draijcr, Paradijsweg 9, tel. -144 en
Hoogeweg 1, telt. 16. Per telefoon kan men deze ook
bestellen en worden zonder verhoging thuis bezorgd.
Alles is natuurlijk a contant. liet Bestuur.
Zandvoort, 5 December 1934.

ZANDVOORT IJMUIDEN LANGS DE ZEE?
Waar we in de zomertijd geen ander vervoermiddel

tot onze beschikking hadden dan onze tiets, hebben we,
profiterend van de schitterende gelegenheid, die de A.
N.W.B, biedt, veel kunnen zwerven door het mooiste
deel van Nederland, daarbij veel gebruik makend van
de fietspaden.
Maar daarover later nog wel eens misschien.
Neen, onze dankbaarheid dwingt onze pen tot een:

vast en zeker.
Waar voor de werkverschaffing veel aan wegenaanleg

of wegenverbetering wordt gedaan, hadden we zo het
plan aangetipt, of 't wat zou kunnen zijn, om door ons
mooie duingebied, ook fietspaden aan te leggen of de
hciweg in betere toestand te brengen voor grote ver-
keersweg.
Immers, zo veronderstelden we, het zal er toch wel

eens van komen, dat de Zeeboulevard wordt doorge-
trokken naar l.lmuidcn.
Voornamelijk werden wc tot die gedachte geleid, om-

dat we daarin brood zagen voor honderden gezinnen.
Brood in huis.
Men moet even de grote ellende, die de wereld teis-

tert kunnen begrijpen, al is het dan niet noodzakelijk,
dat men zelf daaronder zo lijdt.

Gebukt gaat men er toch zeker wel onder en medelij-
den hebben met hen, die nog meer getroffen zijn en nog
meer getroffen worden dan je zelf, dat is toch wel het
minste, wat men voor zijn naasten doen kan.

Verliest men zich in bekrompen dorpspolitiek of wil
men verdachtmaking lanceren, dan is over zo'n mede-
deling wel een lasterlijke opmerking te maken.
Maar als men werkelijk een plan op 't oog heeft, waar-

door honderden werkkrachten een loon konden verdie-
nen, waarbij honderden hun handen weer zouden kun-
nen gebruiken, waarbij honderden weer zouden verdie-
nen, zonder behoeven te vragen, dan kan venijnig gif,

totaal niet deren.
Je vertrouwen is het grote doel, werk en verdiensten

brengen daar waar ontzettend geleden wordt.
En wat zal men betogen daar, waar die ellende niet

begrepen, dat ontzettende leed wordt voorbijgezien?
Bovendien werden we deze week versterkt in het goe-

de vertrouwen in de houding, door ons aangenomen.
Bij de behandeling van het vraagstuk: Werklozenzorg

in het College van Gedeputeerde Staten kwam drin-
gend de eis naar voren, daarin ten spoedigste en voor
een grote massa.
Wegenaanleg achtte men het meest geschikt, omdat

dat velerlei krachten bij gebruikt kunnen worden.
Verschillende objecten werden in het College van Ge-

deputeerde Staten aangegeven en daaronder was: Het
verlengen van de Zeeboulevard van Zandvoort naar
IJmuiden.

Zie, dat kon ons een troost zijn tegenover het andere.
Dat ons plan nog niet zo helemaal te verwerpen was

en dat het College van Gedeputeerde Staten m de uit-

voering daarin op het standpunt staat, dat in zo'n werk
brood voor honderden is, dat van meer belang.
Voor de werklozen en hunne gezinnen zeer zeker.
En dat is toch het voornaamste.

DE UIVER BOVEN ZANDVOORT.
Als er een vliegmachine door de lucht snort, dan is

het natuurlijk eerst de Uiver, al blijkt spoedig anders.
Maar Woensdagmorgen om kwart voor elf zweefde

deze luchtvogel werkelijk boven ons baddorp.
De beroemde luchtvogel werd het eerst opgemerkt

boven zee, waar de zilveren huid zich flauw aftekenend
in de wazige lucht.

De machine vloog in de richting Zuid Noord ver bo-
ven de zee.

Ter hoogte van het Noorderbad werd gekeerd. In
snelle vlucht ging het nu schuin op Zandvoort aan en
met een wonderlijke rustige snelheid verdween de lucht-

vogel, waarvan de staart nog getekend was met de be-
roemde 44 over de Boulevard Paulus Loot in de rich-

ting van de duinen.

UW SNIP-ENVELOPPE LIGT KLAAR.
Hedenmorgen is bij de pasagekantoren der K.L.M.

te 's Gravenhage (Hofweg 9), Amsterdam (Lcidseplein)
en Rotterdam (Coolsingcl) de verkoop begonnen van
de gefrankeerde enveloppes voor de verzending van
brieven met de Snip naar Wcst-Indic.
De enveloppes, waarop een fleurig hulstakje en een

vliegende Snip de Kerstpostvlucht symboliseren, heb-
ben, beplakt met de fraaie serie postzegels, een aan-
trekkelijk uiterlijk.

Wij brengen in herinnering, dat slechts 150 K.G. post
naar West-Indië kan vliegen. Het luchtreeht bedraagt
ƒ 1.— per 5 gram.

DE WERKLOOSHEID STIJGT.
Ook in ander opzicht dan met het oog op de winter-

tijd, wordt de dreiging van het donker ernstiger.

Eind October bedroeg het aantal ingeschreven werk-
zoekenden 343.190 waarvan werkloos waren 321.993
mannen.
Begin November stonden in totaal ingeschreven

358.118 werkzoekenden, waarvan werkloos waren
338707 mannen.

Plet aantal inschrijvingen steeg in enkele weken met
14.928, dat der werkloze mannen met 8.319

^^sasasss

Adverteert in dit



GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 9 Dcc. v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

Doopsbediening.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 9 Dcc. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 9 Dcc. v.m. 10 uur Ds. N. A. Waaning.
n.m. uur. Dezelfde. Cat. Zondag 8. 2e advent

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 9 Dcc. nm. 6.30 uur: Dr. W. Banning, Bentveld.
Credo Canto zingt.

JEUGDDIENST.
Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes in
de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 en 9 uur Stille H.H. missen; 10 uur Hoog-

mis; 7 uur plechtige opdracht in de Maria Congre-
gatie.

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.
Dinsdag 7 uur Lof ter eere v.d. H. Antonius.
Woensdag 8 uur congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat
Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur.
Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30
Vrijdag 14 Dcc. Aanvang Sabbat 3.45 uur.
Zaterdag 15 Dec. Einde Sabbat 4.37.

OVER DE GEMEENTE BEGROTINGEN.
In de Provinciale Staten van Noord Holland heeft

de heer Ketelaar, Vrijzinnig Democraat, de regeling be-
sproken, waarbij de gemeenten verplicht waren hunne
begroting bij Ged. Staten in te dienen voor de behan-
deling in de raad.

Hij meende, dat dit alleen noodzakelijk zou zijn, als
bijzondere omstandigheden daartoe noodzaakten.
De heer Ketelaar sprak de wens uit, dat Ged. Staten

ten opzichte van de gemeenten niet de ik-weet-het-al-
leen-bacil van den Haag zou overnemen.

SALARIS GED. STATEN.
De Commissie van Rapport heeft aan de Prov. Sta-

ten van Noord Holland medegedeeld, dat er geen be-
zwaar bestaat om de salarissen van dit College op
ƒ 5000 te blijven stellen.

Tien procent zou echter voor pensioenpremie wor-
den afgetrokken.

DAT WAS EEN GETAL.
Door de bestuurders van de Vakbonden is Dinsdag-

middag in den Haag aan Min. Slotemaker de Bruine
het petitionement van het N.V.V. aangeboden.
Het petitionement drong aan op betere werklozen-

zorg door verhoging der steunnormen, betere vergoe-
ding voor arbeiders met grote gezinnen en lage lonen,
toeslag gedurende de wintermaanden, goedkopere le-
vensmiddelen en arbeid voor jeugdige werklozen.
Hoewel er van de duizend gemeenten die ons land

telt slechts in 745 was gewerkt, bedroeg het aantal
handtekeningen op dit petitionement niet minder dan
1.556.747.

OPHEFFING VAN GESLOTENVERKLARING
van den Aardijk te Alphen aan de Rijn.

De Afdeling Wegen en Verkeer van de B.B.N, deelt
mede, dat ingevolge besluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland opgeheven is de geslotenverklaring
van de Aardijk in de Gemeente Alphen aan de Rijn.

ER IS NOG WEL GELD.
Er zijn nog wel duiten, al heb ik ze niet en misschien

U ook niet lezer.

Waar het dan wel is?
Ja, daarover is niet zo gemakkelijk te oordelen.
Gelukkig is de Statistiek er. En al bestaat er weinig

belangstelling voor die dorre cijfers in de dode rijen,
wie er de weg in weet, kan soms verrassende ontdek-
kingen aan het licht brengen.
Zo worden er nog steeds belangrijke bedragen in

buitenlandse industriële ondernemingen gestoken. Al-
leen in industrie werd over de laatste drie jaar een ka-
pitaal van ƒ 84.085.000 aan Hollandse guldens in het
buitenland geplaatst. Voor eigen land bedroeg de Hol-
landse belangstelling ƒ 39.958.000.
Noch bij het ene, noch bij het andere is een cent van

ons bij en zeker van U ook niet.
Nu, dan kunnen we ook gerust mededelen, dat de

Berlijnse beurs in koortsstemming is.

Aanleiding daarvoor was het gerucht, dat de Duitse
regering beslag zou laten leggen op de Duitse kapitalen
in Buitenlandse ondernemingen van industriëlen aard.
Een aanleiding tot de reactionaire Berlijnse beurs-

koers moet ook gezocht worden, dat de bewoners van
het Saargebied zich van Duitse effecten ontdoen, door
deze te verkopen.
Gelukkig dat het ons niet deert en dat er althans iets

is, waarover wc ons geen kopzorg behoeven te maken.
Maar in ernst, het tekent toch wel heel sterk de span-
ning van de tegenwoordige tijd en geeft allerminst re-
denen tot tevredene gerustheid over: Het zal wel los-
lopen.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater.

v.m. n.m. v.m. n.m.
Zaterdag S Dec 3.45 4.04 11.40 11.59
Zondag 9 Dec 4.30 4.55 —.— 12.15
Maandag 10 Dec 5.15 5.50 12.50 1.10
Dinsdag 11 Dcc 6.09 6.32 1.48 2.05
Woensdag 12 Dec 6.57 7.24 2.28 2.55
Donderdag 13 Dcc 7.56 8.25 3.20 3.52
Vrijdag 14 Dcc 8.55 9.30 4.20 4.50
Zaterdag 15 Dec 10.08 10.50 5.25 6.04
Zondag 16 Dec 11.18 11.55 6.48 7.15
Van twee uur na hoogwater tot twee uur daarvoor is

een strandstrook meestal goed berijdbaar.

VRIJZINNIG DEMOCRATISCHE BOND
Candidaten voor de Provinciale Staten.

De Kieskringfederatie Haarlem van de Vrijzinnig-
Democratische Bond heeft het volgende advies vastge-
steld voor de candidatenlijst in de Kieskringen Haar-
lem, Velsen en Weesp voor de a.s. Provinciale Staten-
verkiezing:

1. Mr. M. Slingenbcrg, Haarlem;
2. Dr. A. J. van Leusen, Arts, Velsen;
3. C. J. Kruisweg, Bussum;
4. A. Fibbe, Haarlem;
5. Mevrouw Mcijers—Kehrer, Bussum;
6. K. Stein, Beverwijk;
7. J. Dullaert, Hillversum;
8. A. Casséc, Bloemendaal;
9. Mr. B. W. Stomps, Heemstede;

10. S. .1. van Limburg Stirum, Nieuwer-Amstel;
11. P. Hazenberg, Aalsmeer;
12. R. Veen, Hilversum;
13. H. C. v.d. Colk, Wijk aan Duin;
14. Mr. G. P. Nijbakker, Hilversum;
15. Mr. L. G. van Dam, Haarlem;
16. J. Over Azn., Haarlem;
Een schriftelijk geheim referendum onder alle leden

van de Vrijzinnig-Democratische Bond in de genoemde
kieskringen zal de defnitieve volgorde bepalen.

DE MACHT VAN DE VROUW.
Franccsco Agcllo is een officier bij het Italiaanse

vliegwezen, die geteld mag worden.
Hij is de man, die het wereldrecord voor snelvliegen

heeft gebroken en dat op zijn naam heeft geplaatst. Hij

is thans in 't huwelijk getreden. Geen verband tussen

die twee dingen?
Dat denk je maar, argloze lezer.

Het veroveren van het snelheidsrecord was door het

bruidje als voorwaarde gesteld.

't Is een bewijs, waartoe een zwakke sterke man in

staat is, als hij zeker is van zijn prijs.

Het is anders voor de vele huwelijksadspiranten in

ons land en voor de Haarlemse in het bijzonder te

wensen, dat hier die eis van buitengewone prestatie

geen gewoonte wordt.
't Zou een anker kunnen worden, dat het huwelijks-

bootje aan de wal hield.

L&esfosfoiiotheGk
„GELRëA"
Steeds groter wordt
onze Lezerskring ! !

!

Schaft U een Cata-

logus aan, waarbij

reeds een uitgebreid

supplement is ge-

voegd. Ook U zult

tot onze trouwe lezers

behoren.:

NU DE SPORT NIET VEILIG.
De treurige geschiedenis met het kindje Lindbergh

heeft wel extra de aandacht gevestigd op de treurige

praktijken van de Amerikaanse gangsters.

Maar niet alleen rijke mensen vallen nu als slacht-

offer, de industrie van de rode Chinezen heeft zich zo

ontwikkeld, dat niemand meer veilig is, die even boven
het oppervlak van middelmaat uitsteekt.

De laatste sensatie op dit gebied is de ontvoering

van William Weiss, een bekend sportman uit Phila-

delphia.
De bandieten hadden een losprijs van 10.000 dollar

gevraagd. Familie en vrienden hebben dit bedrag be-

taald.

De politie, die thans een onderzoek instelt, vreest,

dat Weiss vermoord is.

DE GROTE WEGEN.
De begroting is bekend geworden, zoals de uitgaven

voor het Verkcersfonds in 1935 geschat zullen worden.
De totale uitgaven voor wegenverbetering zullen

rond ƒ 84.000.000 vragen.
De grote weg van Amsterdam naar den Haag, waar-

van velen van onze lezers wel een gedeelte gezien zul-

len hebben als de Haarlemmermeer gepasseerd werd,
vraagt alleen voor het gedeelte in Noord Holland een
uitgaaf van ƒ 7.650.000.

Wie een auto bezit zal er wel belang in stellen voor
1935 voor bruggenbouw over de grote rivieren een be-

drag van rond ƒ 6.O00.00O geraamd is.

De K.L.M, ontvangt een subsidie van ƒ 547.800.

HULP VOOR DE VISSERS.
Bij de behandeling van verschillende onderwerpen,

te groeperen onder het hoofd: Visserij, is in de Tweede
Kamer gebleken, dat en door Minister Steenberghe en
door de verschillende kamerleden, ernstig aandacht is

geschonken aan de nood, die thans ons visserijbedrijf

tekent.
Welke die maatregelen zullen zijn, valt nog niet voor-

uit te bepalen.
Uit de bespreking valt echter af te leiden, dat het

streven naar verbetering werkelijk zeer ernstig is.

Dat met de daad niet lang gewacht mag worden na
het woord, want de toestand voor de zeevissers vooral
is zeer ernstig.

PAST OP JE PLAATJE.
In Haarlem was het stelen van fietsplaatjes reeds

lang een sport, die heel druk beoefend werd.
Thans is die lelijke gewoonte ook op Zandvoort ge-

constateerd en zijn al een paar plaatjes de buit van.
deze jagers op klein wild geworden.
Men kan zich dus gewaarschuwd achten.

DE HELFT MAAR TER VANGST.
In verband met de betalingsmoeilijkheden met Duits-
land en de risico daarbij heeft de Vereniging van Re-
ders ter Haringvisserij besloten, het aantal haringsche-
pen te verminderen.
Het zal teruggebracht worden tot de helft
Treurig vooruitzicht voor de zeeman.

_,, ,. HUURVERLAGING.
Bij de woningen, die volgens de Woningwet zijn ge-

bouwd, werd reeds een huurverlaging van ruim een
millioen ingevoerd.
Deze verlaging is tot stand gekomen door de maat-

regelen, die de regering daarvoor heeft genomen.

GROENTEN VOOR WERKLOZEN.
Zeer spoedig zal worden overgegaan tot de verkoopt

van goedkope groenten aan werklozen en ondersteun-
den.
De regering heeft bespreking gehouden met de ver-

tegenwoordigers van een achttal grote gemeenten.
De levering geschiedt door de winkeliers terwijl de

leiding berust bij de Nederlandse Groenten- en Fruit-
Centrale.
Als normale maatstaf wordt aangenomen een half

pond groenten per dag per hoofd. De prijs zou naar de
tegenwoordige notering berekend 3Vs cent per kg. zijn.

De levering zal geschieden op bonnen.

DOOD WATER.
De filmbcrichten staan vol over de film: Dood Water.
Terecht heeft het leggen van de dijk, die de Zuider-

zee afsluit tot I.Tsclmeer en Holland met Friesland ver-
bindt de belangstelling van de gehele wereld getrokken-
De film Dood Water brengt echter in beeld, hoe de

terugslag zal zijn voor de Zuiderzee vissers.
In een aangrijpende reeds beelden is het Volcndamse

visscrsleven in beeld gebracht.
Het leven van de mensen, gehecht aan hun woon, ge-

bonden aan hun zee, die geen zee meer is.

Toen wc lazen, dat deze film deze week voor het
eerst draait in een drietal plaatsen, dachten we dade-
lijk: Dat is iets voor den heer Koper.
En zo is het ook uitgekomen. Op het Kerstprogramma

van de Hollandia Bioscoop staat: Dood Water.
Zeggen we bij dit voorlopige bericht alleen dit: Hetr

werd op de Internationale filmtentoonstelling te Venetië:
in Augustus 1934 bekroond met een der hoofdprijzen.

ALS HET WEER TE MOOI IS.

Zodra er wat aan de bestrating hapert, hoort men?
klachten, voortdurend klachten.
Maar de bestrating kan ook te mooi zijn.

Wie 's avonds wel eens met de tram uit Amsterdam
kwam, weet, dat het vlakke asphalt van Spui en om-
geving als rolschaatsenbaan werd gebruikt.
Soms was het wel aardig, die rijdende jeugd voorbij

te zien glijden.

Maar het aantal rolschaaten nam onrustbarend toe.

Er werden wedstrijden georganiseerd en de voetganger
werd bedreigd door zijn jeugdigen wereldgezel, die op
rolletjes ging.

Het werd zo erg, dat de politie in moest grijpen. De
motor brigade moest er zelfs aante pas komen.
Opbrengen naar bureau, procesverbaal en in beslag-

name van schaatsen zal er wel de schrik ingebracht
hebben.

DE HEERENWEG IN NIEUW LICHT.
De verlichting op het Noordelijk deel van de Hee-

renweg, zo stellen B. en W. van Heemstede de raad van
die gemeente voor, zal verbeterd worden.
Er zal natriumverlichting worden aangebracht. Ook

de weg naar de Haarlemmermeer zal deze nieuwe ver-
lichting krijgen als de raad er voor is.

SWALUE-KOOR.
Thans onder leiding van den heer Kerkhoven vangen

de repetities heden (Zaterdag) middag weer aan. Half
vijf in Ons Huis.
Het bestuur van „Immanuël", waarvan het Swaluë-

koor nu een onder-afdeling uitmaakt verzocht ons de
kleine zangers hier nog eens aan te willen herinneren,
en tevens, dat na deze eerste repetitie, voortaan des
Woensdagmiddags gezongen zal worden, ook om half
vijf in Ons Huis.

RIJNSBURGERWEG TE OEGSTGEEST.
In een schrijven aan de gemeentebesturen van Oegst-
geest en Rijnsburg merkt de Afdeling Wegen en Ver-
keer van de B.B.N, op, dat de onvoldoende verlichting
van de Rijnsburgerweg, welke genoemde gemeenten
verbindt, groot gevaar schept voor het verkeer. Door-
dat naast de rijweg wandel- en fietspaden ontbreken
en automobilisten met het oog op het vrij drukke ver-
keer gedwongen zijn, mef stadslichten te rijden, mer-
ken zij wandelaars en wielrijders eerst in het allerlaat-

ste moment op.
Bij de betrokken gemeentebesturen is aangedrongen

op het instellen van een onderzoek.

NIEUWE REDDINGBOOT.
Door de Noord Zuid Hollandse wordt een nieuwe

motor reddingboot gebouwd. De naam zal zijn: Joan
Hodson, een van de vijf mannen, die de zo beroemde
Maatschappij hebben opgericht.
De boot zal voorlopig als reserve dienen en wordt te

Harlingen gestationeerd.

MONOPOLE MENU.
Ditmaal kan het Monopole Menu geen extra's aan-

bieden, 't Is dan ook, alsof deze afgelopen week zoveel
te genieten heeft gegeven, dat evenals na de Sint Nico-
laas smulpartijen wel eens even gepasseerd mag wor-
den om rustig tot zichzelf te komen om daarna weer
meer en beter te kunnen genieten.
Deze week bracht een extra slotavond van de Midden-

stands Tentoonstelling op Zondag, een Sint Nicolaasbal
van den heer Stol en het grote feest van de schooljeugd.
Heden geeft Phoenix haar tweede toneelavond, zoals

we in onze korte berichten hebben gemeld.
Zondagavond is het weer een extra balavond onder

leiding van den heer Stol en dan zijn reeds een aantal
mooie avonden in voorbereiding.

Ja, even rust zal met het oog op die avonden dubbel
nodig zijn.

(Adv.)
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Orgaan der Gemeente Zandvoort — 0FFICIEE1E BADC0Ü1UNT met üadgastenlijst

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers , 0.10

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0-60

Bureau: Achterweg 1 L'elefoon 135

Van onze Wereldreizigers»
Als wc zeggen, dat ons verleden weck wel dertig men-

sen aangehouden- hebben, om te vragen, waarom -we

een week onze wereldreizigers uit de kolommen van de
Zandvoortsc Badcourant moesten laten, dan blijven -we

ver beneden het aantal, dat van hunne belangstelling
blijk gaf.

Waar ons van. verschillende zijden getoond wordt,
hoc groot die interesse is daar hebben wij alleen door
de dringende noodzaak écn maal moeten overslaan.
Waar ons intussen naast het dagboek ook particuliere

correspondentie v. onze wereldreizigers bereikt, zullen
we tcleurgestelden schadeloosstellen.
We vervolgen dan het dagboek eerst.

15 November Donderdag.
Parijs bereikt onder een stortbui. Bij het opstaan, we

hadden 2 k.m. voor Damestin ons nachtbivak opgesla-
gen, eerst nog een kleine reparatie en wat klusjes opge-
knapt, om Parijs in volle conditie te kunnen binnentrek-
ken.

't Was anders een bar slechte weg. Net zoiets als voor
Brussel.
Even voor Ie Bourget gegeten en ons geschoren en op-

geknapt. En dat steeds in gezelschap van fikse buitjes.
Bij Ie Bourget is het grote vliegterrein, waar we schit-

terende staaltjes van vliegsport zagen met de nieuwste
machines. Op onze verdere tocht naar Parijs was het
boven ons in de lucht een geweldig druk verkeer.
Toen de overgang: Parijs. P a r ij s !

Eerst altijd langs betrekkelijk stille wegen en nu in-
eens in die enorme drukte.
Wat een stad is dat!
Nou, en hoe we er door zijn gekomen, door dat druk-

ke verkeer, we hebben er nu nog buikpijn van.
Gelukkig weer hulp. Onderweg hebben we een Ben-

nebrocker ontmoet, die ons met zijn inlichtingen goede
hulp gaf,

We zijn tot in 't hart van Parijs doorgedrongen, tot
aan de Scine. Want daar stond het politiebureau.
Een politiebureau zo groot als heel Zandvoort. Alles

van heei Parijs is daar onder gebracht.
't Wat dan ook geen wonder, dat ik in 't gebouw spoe-

dig was verdwaald.
Pas na een paar uur kwam ik boven water en Arie

stond buiten maar te wachten. En het goot.
Ik was van 't kastje naar de muur gestuurd en daar

het al negen uur geworden was, besloten we maar, om
het morgen nog maar eens te proberen en dan met de
hoop op beter succes.
We zijn toch 's avonds de stad nog ingetrokken, de

Boulevards op, om de toestand zo eens een beetje te
verkennen.

Onze Uiver hadden we vlak bij het politie bureau
achter gelaten onder de goede bescherming van de
brandweer,, die hier met karabijnen bewapend is. Ook
door de politie. Want voor het politebureau staan agen-
ten op post als bij ons schildwachten in schilderhuisjes.
Volle belangstelling hadden we ook voor de metro's —
de ondergrondse treinen — maar we hebben niet meer
dan de ingangen bekeken.
Over Parijs, daarover hebben we heel wat te vertel-

len. Maar dat later.

Wij, Christenen*
Wij, Christenen, sturen onze zendelingen en missio-

narissen naar streken in de wereld, waar mensen wo-
nen, die heidenen zijn. Deze afgevaardigden, voor wie
wij een groot respect hebben, omdat zij 'land en familie
verlaten om een leven van ontberingen en opofferingen
tegemoet te gaan, trachten door prediking, door liet
verlenen van hulp, door het geven van het goede voor-
beeld, de heidenen tot het Christendom te bekeren. Ve-
len van die pioniers hebben hun leven voor het ideaal
gelaten, velen van hun kunnen op mooie resultaten bo-
gen, maar ook velen van hun weten te vertellen van de
grote moeilijkheden, welke aan den arbeid onder de
„wilden" verbonden zijn.

Zo was er een Engelse zendeling, die afgevaardigd
werdnaar Brits-Indiè, om het Evangelie te brengen on-
der de Hindoes en Mohammedanen. Toen hij aankwam,
wilden de bewoners van deze Britse kolonie niets van
hem weten, want, zeiden zij: „Wij behoeven om betere
mensen te worden, werkelijk geen Christenen te wor-
den. Als gij ons niets anders kunt brengen, dan het
Christendom, kunt gij wel gaan'. Slechts door te an-
woorden: „Ik kom het Christendom niet brengen, maar
de Christus" kon hij blijven.
Een neger-zendeling vroeg aan een blanke collega, of

het eigenlijk niet meer zin had, in „beschaafde" wereld
te gaan arbeiden, dan in Afrika te blijven.
Typeren deze voorvallen niet volkomen de onvolko-

menheden van ons Christendom, of juister gezegd, de
onvolkomenheden van ons Christenen, in ons leven, dat
zo weinig lijkt op de beginselen van de godsdienst,
welke wij heten te belijden?

Is het niet waar, dat het streven van talloze „Chris-
tenen" er op gericht is, hier een goed leventje te leiden,

en later een goed plaatsje in de hemel te bekomen?
Professor Jonker heeft eens gezegd: het Evangelie

moet een brandstichter zijnin de wereld, maar als het
brand veroorzaakt, snellen "de Christenen toe met em-
mers water, om te blussen.
En Minister Talma, de anti-revolutionaire strijder

voor de verbetering der sociale wetgeving moest verkla-

ren, dat hij veel tegenstand moest ondervinden van zijn

politieke vrienden.

Bij onze doortocht door de stad hadden we overal

drukke belangstelling. Je kon zo zien, dat men branden-
de was van nieuwsgierigheid was, wat er toch wel in

die Hollandse Uiver zou zitten.

Die belangstelling gaf goede verwachting op wat ver-

diensten.
Met de taal zullen wc 't wel redden. We hebben een

woordenboek gekocht en ook kaarten van Parijs, an-

ders komen we er nooit meer uit.

Wat een verkeer. Dat raast dag en nacht door.
Als 't avond is zijn wc dood op. Wc kruipen gauw in

de Uiver. 't Regent nog steeds, dat het giet. We zullen

morgen zien.

16 November Vrijdag.
Om zeven uur opgestaan, want er wacht een moeilijke

dag.
We hebben vlak bij de Nótrc Dame gebronsd, dat

zien wc nu pas. Gauw toilet, naar de post om veel Hol-
landse brieven. Die zullen wc vanavond beantwoorden.
Voor onze vergunning hadden we foto's nodig. Wij

naar een groot atelier, zo voor eikaar in enkele minuten.
Toen naar het politie bureau om een stempel te halen.

Dat kostte moeite, maar eindelijk gaf de Prefect het
ons toch.
Telkens herhaalde zich de vraag: Oi wc communist

of fascist waren. Maar: Ncn-non monsieur, oh. non
policc ici.

Eindelijk klaar, ons verkleed en toen er op uit.

Na enige aarzeling een plaats uitgekozen in 't hartje
van de stad, Centrum Boulevard.
Dat zullen we nooit vergeten. Wat een geweldige

volksoploop.
Onder die duizenden toch weer kennis.
Een Indischman en een Noor, leuke lui, die ons trouw

geholpen hebben.
In de middag goed verdiend. Nu dat was nodig ge-

worden. Alle talen worden tegen ons gesproken, maar
de zaakjes gaan goed.
Om vijf uur ,toen Arie met de Indischman een kop

koffie was drinken in een Warenhuis — voor 5 cent
café crème — en ^de Noor mij gezelschap hield kwam
een commissaris van politic door' de menigte dringen.
We moesten verder gaan staan, omdat het verkeer

door de menigte stop stond. Wat een mensen, dat
hebben we 's avonds bij het tellen bemerkt, want het
viel best mee.
Wat ik geploeterd het met twee fietsen en de Uiver

om uit die mensenmassa te komen, dat zal ik maar niet
zeggen. Bovendien durfde ik niet te ver uit de buurt te

gaan omdat ik bang was, Arie clan te verliezen.
En dat kon niet anders, als ik te ver ging.
Eventjes kneep ik hem echt.
Maar gelukkig kwam hij gauw aanzetten en om zes

uur staakten we. Wij weer naar Place de Nötre Dame.
's Avonds eerst eens heerlijk gegeten en daarna naar

de Eifeltoren. Toen doodop naar kooi.
17 November Zaterdag.
't Was mistig weer, toch werd het een goede dag

voor ons. We waren om half zeven reeds in de weer,
want bij zulk een enorm v-erkecr slaapt men niet veel.
Zo toen we wakker waren hadden we al nieuwsgie-

rigen om ons heen en was de verkoop al aan de gang.
We trokken naar de kapper en hebben ons een fijn

Wij hoorden laatst een spreker van Christelijke begin-
selen beweren, dat wat de Christelijke partijen hadden
moeten bereiken met God, de niet Christelijke groepen
bereikt hebben zonder God.

Wij, Christenen, in onze zelfgenoegzaamheid en zelf-

verzekerdheid, die zo blij zijn niet te wezen als „de-
zulken". Wij tonen dagelijks weer, dat wij erger zijn.

Wij gaan naar de Kerk, misschien twee keer per Zon-
dag, wij lezen thuis voor uit Gods woord, wij bidden en
danken, geloven aan de leer der predestinatie, maken
ons druk over de vraag of een slang in het Paradijs, een
ezel van Bileam al of niet gesproken heeft, of het braam
bos van Mozes werkelijk gebrand heeft, en of in Noachs
ark werkelijk een paar dieren van de toen levenden aan-
wezig was, zeggen, dat het geloof aan den Bijbel met
deze twistpunten staat of valt, en vergeten, dat de
grondslag van het Christendom is: God is liefde, en
heb Uw naasten lief als U zelve.
Daarom is het ons een raadeel, hoe een zich noemen-

de Christen die het niet eens was met ontwapening kon
zeggen dat uit cle Bijbel de oorlog als zonde niet be-
wezen kan worden, m.a.w. God keurt een oorlog niet af.

En diezelfde God wordt de zegen over de wapenen
afgesmeekt, door de oorlogvoerende partijen, die im-
mers Christenen zijn. En straks schieten de „broeders"
behorende tot hetzelfde kerkgenootschap elkaar dood,
en maken vrouwen tot weduwen en kinderen tot wezen.
Om de forten van Verdun, waarvoor honderdduizen-

den het leven lieten, was het prikkeldraad voor de ver-

sperringen en waarin duizende Duitse soldaten dood-
bloedden, via Zwitserland door Duitsland aan Frankrijk
geleverd!
Toch lopen in Duitsland of Frankrijk geen zendelin-

gen rond om de bewoners tot het Christendom te be-

keren. Dit is er immers reeds eeuwen?
En hoe verdedigen wij — als Christenen — koloniaal

bezit? Is dit ons zo maar in de schoot geworpen, „vrij-

willig, met volle toestemming der bevolking, die wij het
Christendom trachten te brengen, en de tien geboden
leren? De tien geboden waarvan er een luidt: gij zult

niet stelen, en één: gij zult niet begeren?
Voelt gij lezer, de moeilijkheden — en. . . . de onvol-

komenheden van ons Christendom? Waarmede wij

Frans kopje laten maken. Toen naar de post.

Om halt twaalf zijn we weer begonnen met onze
handel op een der drukste punten. Ons standje liep

best, want de Parijzcnaars lijken ons reuze nieuwsgie-
rig.

Vandaag hebben wc heel veel Hollanders ontmoet.
Onze beste stand van deze dag was bij Du Louvre

cle 1'Estc, een geweldig groot warenhuis.
Bij het postkantoor heelt een Vlaamse dame cun op-

name van ons gemaakt voor cen weekblad. Dat was
het begin. Want 's avonds brachten twee Franse jon-
gens ons naar een geweldige krantendrukkerij: Paris
Soir. Daar moest men alles van ons weten voor de
krant en morgen zou er een toto bijgemaakt worden.
Zo gaan wc in de Franse Pers gehce! Frankrijk door.
Wc kunnen nu wel zeggen, dat we dag en nacht

bekijks hebben.
Er is een jonge Fransman en die is niet bij ons van-

daan te slaan.

Om zeven uur waren wc doodop. Weer maar naar
ons Uiver hotel bij lc Nötre Dame.

Dit is reeds de derde nacht. Maar wc zijn al aan het
geweldige lawaai gewend en snorken er tegen in.

Even het dagboek verzorgd, geteld en dan in de kof-
fer. Wc hebben nu geen zin om de stad in te trekken.
Bovendien rekenen we morgen — Zondag — op de

frankjes.
18 Nov. Zondag.
Om zes uur wordt ons al uit het hotel Ie Nótrc Dame

warme koffie en brood gebracht. Dat ging er in, dat
begrijp je. Om negen uur werd de foto voor de Paris
Soir gemaakt. (In de etalage v. Gertcnbachs Drukkerij
heb je zeker ons portret wel gezien).
Zondags is het hier nog ontzettender met de drukte.
Al spoedig bleek ons, dat het publiek dan echter niet

zo kooplustig is.

Wc bekijken Parijs zo van alle kanten en ontmoeten
veel Hollanders en ook veel Duitsers.
Vanavond gaan we naar het Holland Huis om koffie

te drinken. Maar we gaan vroeg naar bed. Van negen
uur tot zes uur is welletjes.
We dromen beslist van: Merci madame en: Merci

monsieur en: Mselle, casse d' Hollandc wordt beslist

onze nachtmerrie.
19 November Maandag.
Nou wordt het nog al mooier. Bij het opstaan vonden

we aan ons tentzeil een papier bevestigd van een Hol-
lander, die reeds vijf jaar te Parijs woont.
Jan Rcnteman.
Als wc zijn raad of hulp nodig hebben, dan. kunnen

we gerust bij hem komen.
Zo'n mooi aanbod hebben we natuurlijk in dank aan-

genomen en daarover zullen we nooit geen spijt heb-
ben. Deze mijnheer heeft ons overal naar toe gebracht
in Parijs. Daarover echter later wel meer.
Met de politie hadden we nog een avontuur.
De politie houdt hier telkens een raf. Dat is een

speurtocht. Dan moeten de vrcemclclinaen hun papie-
ren laten zien en die worden onderzocht.
Ook wij werden aangehouden en moeten mee.
Gelukkig ontmoetten we de heer Rcnteman. Zeker

hebben we vijf burcaux bezocht. Men kon maar niet
begrijpen, hoe wij op onze papieren kwamen aan het

gaarne schermen, en ons omgeven als met een pantser
van onkwetsbare moraliteit?
Wij moeten zijn vergevensgezind. Merkt gij er wat

van in onze Christelijke samenleving? Kent gij, niet met
ons, veten tussen volkeren, veten tussen families, vefén
tussen enkelen, die reeds jaren en jaren vreten aan de
verhoudingen tussen die volkeren, families en enkelen?
Wij mogen niet kwaadspreken. Toch vei-giiri'r. hec

kwaadspreken onze samenleving. Het is geworden als
cen tweede natuur: men doet het vóór en na een kerk-
gang, desnoods vóór en na een vergadering van „Kerk
en Vrede".
Het kwaadspreken is zo ingeburgerd, dat het als aan-

gename tijdspassering beschouwd wordt, maar al lang
niet meer als zijnde in strijd met ons Christclij k-zijn.
Men prepareert zich voor zijn bezoekuurtje op de

roddelpraatjcs, welke het „gezellig" samenzijn interes-
sant moeten doen worden. En dit gebeurt helaas in alle

kringen: zo goed als in die der „kleine luyden" als in
die der „upper ten". Een leven zonder kwaadspreken is

haast onmogelijk geworden.
„Flcbzucht" moet den Christen vreemd zijn, ook

egoïsme. En wat leert de praktijk eigenlijk in deze op-
zichten? Zijn wij in onze hebzucht, in ons egoïsme niet
ver voor op hen, die wij „onbeschaafd" en „heidenen"
plegen te noemen?

Wij, Christenen met onze gezalfde zcdelijkheidsbc-
grippen, die niet dulden dat men zich in cen badpak
vertoont. Hen, die wij ons zedelijke Christendom bren-
gen, lopen moedernaakt rond, en er is niemand daar, die
er zich aan stoort. Men heeft zich niet aan de schepping
te storen, als men, als onderdeel der" schepping rein is,

rein is om te doen, rein is om te zien, rein is om te

horen.
Gij zult in ons cen radicaal zien, cen revolutionair

wellicht. Toch zijn wij geen van beiden, noch radicaal

in hervormingen, welke door de opvattingen van ons
Christendom niet mogelijk zijn geworden, noch revolu-

tionair in de betekenis van: met geweld omverwerpen
wat langzaam gegroeid is.

Wij hebben er slechts op willen wijzen, hoeveel wij in

onze taak, welke wij als Christenen in de wcrld vervul-

len moeten, te kort schieten.
(Nadruk verboden)



De kleine Winst"
KERKSTRAAT 20

GROOTE OPRUIMING
VAN

ALLE WOLLEN ARTIKELEN
TEGEN SPOTPRIJZEN!

stempel Republic Eracaise.
Onze Hollandse vriend heeft ons goed geholpen, toch

werden we nog van halt twee, tot vijt vastgehouden.
We werden beschouwd als Zigeuners, omdat wc niet

in een hotel logeerden. Gelukkig konden we Hollands
geld'Iaten zien.

Toch kregen we de boodschap mee: Binnen vijf da-
gen Parijs uit.

Ook best. Komt goed uit, wan we hadden geen plan
er langer te blijven. Dit overkwam ons op het Vreem-
delingen Bureau, de agenten lachten om die nonsens,
die mannen zijn hier heus niet kwaad.
Ook best. Komt goed uit, want we hadden geen plan

de Seine. Een raar buurtje. Gelukkig zijn we niet gauw
benauwd en passen we goed op ons tellen.

Wc besluiten nog een dag te werken in de studenten-
buurt en dan j>aan we foetsie.

Naar Melcen, nog verder Zuidwaarts.
20 November. Dinsdag.
Om zeven uur uit de kist en weer dadelijk alle be-

langstelling bij wassen, kleden en ontbijten. Nu, aan
die nieuwsgierigheid zijn we al gevend. Post gehaald
en wc vonden het toch weer fijn, weer eens wat van
Zandvoort te horen.

't Is weer regenachtig. Parijs ligt in een dal en de
wolken blijven er hangen. Zo triest is het de gehele
winter, 's Zomers is het er echter erg warm.
We hebben deze dag nog eens extra besteed, spoor-

tje gespeeld in de metro, kerken bekeken enz. enz.
Alles natuurlijk onder leiding van onze Hollandse

vriend, de heer Renteman.
Ziezo dat is het Parijse slot.

Wc trekken het warme Zuiden tegemoet.
Tot alle vrienden en bekenden op Zandvoort

Au revoir,

Jan Koper en Arie van Duin.

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."
Uitslagen van Zondag 9 December:

Zeemeeuwen II—R.C.H. II, 3—-1.

Zeemeeuwen III—Hillincn II, 4—0.

Hillegom III—Zeemeeuwen V, 3—2.

Zeem. e adsp.—Schoten, (Schoten niet opgekomen.)
Voor Zondag 16 Dec. a.s. zijn vastgesteld:

D. W. V., (Amsterdam)—Zeemeeuwen I, 2 uur.

Stormvogels III—Zeemeeuwen II, 12 uur.

E.T.O. I (Hoofddorp)—Zeemeeuwen III, 12 uur.

Zeemeeuwen jun.—I.V.O. jun., 10 uur.
Voorlopig zullen door de H.V.B, geen adspirantwed-

strijden worden vastgesteld.

Bezoekers van onze op a.s. Zaterdag te houden To-
neelavond worden verzocht zoveel mogelijk op tijd aan-

wezig te willen zijn.

De aanvang is bepaald op 8 uur.

Des avonds zijn aan de zaal nog toegangsbewijzen ver-

krijgbaar.
Aangenomen als donateur en donatrice de heer A.

H. Mol en mej. D. Pels, p.a. C. Draijer, Potgieters.tr. 20,

als adsp. lid Otto Paap.
Gevonden op het terrein twee portemonnaies, een

grote en kleine, welke beide ledig waren. Men gelieve

zich hiervoor te wenden tot den heer J. Halderman.
Bestuursvergadering op Maandag 17 Dec. des avonds

half negen aan het bekende adres.

Trainen Donderdag 's avonds in Monopole van 8—10,

ZANDV. CRICKET- EN HOCKEY-CLUB.
Zondag j.1. speelde het eerste elftal een wedstrijd
tegen een „Musschen" elftal, die met 3— verloren

werd.
Veel plcizier hebben ze van deze wedstrijd niet ge-

had, hoewel in het veld de partijen goed tegen elkaar

opwogen, konden de tegenstanders de overwinning for-

ceren.
Hiertoe werden alle mogelijke hulpmiddelen aange-

wend, waarin ze dapper door een paar „Musschen"
scheidsrechters werden bijgestaan.

Onder deze omstandigheden is het sommige spelers

niet kwalijk te nemen, dat ze meer op „lijfsbehoud"

dan op het maken van doelpunten uitwaren.

Dan waren de wedstrijden tegen de „Strawberries"

b.v. van heel wat prettiger en sportiever aard.

Een nadere beschouwing van het spel en de spelers

te geven heeft niet veel doel; alleen een opmerking
over het uitstekende spel van P. Meet als rechtsbuiten

en A. Bolwidt in het doel willen we niet achterwege la-

ten.

Getracht zal worden één der Kerstdagen een paar
wedstrijden in Amsterdam te spelen, terwijl op Nieuw-
jaarsdag in Zandvoort gespeeld kan worden.

Dit is ons mogelijk gemaakt door de zéér sportieve

houding van de Z.V.V. „Zandvoort", die op dien dag
haar terrein beschikbaar heeft gesteld.

Hopelijk tic eerste stap tot een prettige samenwer-
king.
Zaterdag 22 December wordt waarschijnlijk onze

volgende clubavond ghouden

pand te Zandvoort, hoek, plein en . . .

.

straat, geheel of gedeeltelijk- Eigenaar
is genegen het, pand te verbouwen in

overleg met huurder, of ook tot panden
te verbouwen. Huurprijs billijk.

Gegadigen zich te vervoegen bij het

Makelaarskantoor PAAP
te ZANDVOORT.

Koopt geen 3 Vergas-
sings-apparaat voor U
zich onze toestellen hebt

laten demonstreeren*
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B.E.S
HALLER
DEMON

Geen Reuk

Geen Gevaar

Minder Werk

Goedkooper

Fa. Th. PA8V
Haltestraat 37 - Te§. 311

UITKNIPPEN.

Veilinglokaal Burg* Engelbertstr*

„DE UIVER"
Beëdigd Makelaar HENK LEISING houdt op

Donderdag 20 Dec-

Meubelaire Veiling
o.a. zal verkocht worden, wegens vertrek een complete
Vleeswinkel, annex lunchroom, wasmachine, kachels,
fornuizen, haarden, lits jumeaux, bedden, een grote
partij nieuwe veren kussens, partij eiken eetkamer-
stoelen, -partij tonnet stoelen, partij houten klapstoe-
len, enz. enz.

" .-.-.-

TE BEZICHTIGEN WOENSDAG VAN 2—6 UUR.
Nette goederen voor deze veiling kunnen nog worden
ingebracht desverlangd gehaald worden.
Kantoor HOOGEWEG 27.

Beëdigd Makelaar-Taxateur HENK LEISING

Wintertijd is Breitijd
HAAK EN BREI MET WOL UIT

De Wolbaai
SCHOOLPLEIN 4 — HOEK WILLEMSTRAAT

Wij zijn voordelig !

10 Gram Pulloverwol 38 et
100 Gram Fantasie Wol 44 et
Prima Jaegerwol, 100 gram 68 et
Zwarte Sajet, ijzerstek, per knot .... 25 et
100 Gram Ongebleekte Katoen 11 et
Indanthren Katoen, grote knotten . . . 19 et
Koordwol, Reclameprijs, per knot . . . 35 et

Wij reserveren Uw wol ! !

Bij ons heeft U een Ruime Sorteering
Kerstgeschenken. Kerstlint en Kersttakjes.

VERGEET

U

vooral niet om deze week de
KERSTETALAGE van de

„ANEMOON" - Oranjestraat 5
te gaan zien. U zult er vast
iets geschikts vinden.

Kerstgeschenken vanaf 50 et
Kerstboomen vanaf 40 et

Hulst.

ZANOVOORTSGHE RIJWIEL- EN— SPORTHANDEL —
H. 0. van Nieuwenhuizen - Pakveldstraat 4

NOG STEEDS H ET
AANGEWEZEN ADRES!

Ga mee met du Mee
Per verwarmde Reiswagens

Met de Kerstdagen naar
Wesel, Dinslaken, Sterkrade, Bot-
trop, Qberhausen, Hamborn en
Duisburg

f 6.50 Prijs Retour f 6.50

Vcrtck Zaterdagmiddag 22 en 29 Dec. van Zand-
voort om 1.30 uur en van Haarlem om 2 uur.
Terug uit Duisburg 21 Dec. en 2 Jan. om 10 uur
Tijdige aankomst met het oog op aansluitende
treinen wordt gegarandeerd.

Plaatsen tijdig reserveren bij:

REISBUREAU GARAGE DU MEE
KLEINE KROCHT 5 - Tel 108 - ZANDVOORT
ROZENSTRAAT 13 - Tel. 16166 - HAARLEM

HEERSERS DER DUISTERNIS.
Dat is de titel van de film, die Woensdag 19 Decem-

ber in de Hollandia Bioscoop wordt gedraaid op de po-
pulaire filmavond.
Heersers der duisternis is een boeiend en spannend

lint en heeft een zeldzaam mooi verzorgde foto.
Vertellen we nog als extra toelichting dat Emil Jan-

nings en Anna Sten in dit lint de hoofdrollen vervullen
dan geloven we wel dat alle waarborgen aanwezig zij,

om in de Hollandia bioscoop deze populaire avond tot
een extra avond te maken.

GEMEENTE BADHUIS.
In de weck van 3 tot en met 8 December werden

25 Kuip- en 307 Douchebaden genomen.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Merel Beatrix, dochter van J. H. Schroe-
der en J. H. Donker.
GEHUWD: K. C. van der Mije en W. A. Zwemmer.
OVERLEDEN: K. Zwemmer, oud 73 jaren.

S. Kloostra, weduwe van H. Wesselius, oud 73 jaren.

GEVESTIGDE PERSONEN:
W. M. Verhoofstad van Tilburg Wilhelminaweg 8.

Mej. M. E. I. H. J. Sanders van A'dam Zeestraat 8.

R. Veer, van Bloemendaal, Bouw Kabelloods P.E.N.

ZANDVOORTSE JONGERENKRING.
Zaterdag, 15 December houdt de Zandvoortse Jon-

gerenkring de laatste bijeenkomst van dit jaar.
Voor deze avond is Ds. N. Padt bereid gevonden te

spreken.
Een ieder wordt thans opgewekt, door deze avond

te bezoeken het jaar 1934 goed te bëindigen.
Het onderwerp van Ds. Padt is: „De zaak Mauritius"

van Jacob Wasserman.
Aanvang 20.15 in Gebouw Brugstraat 15.

-

HARTELIJK DANK
aan alle dames, die zo spontaan hebben geholpen met
beddegoed en dekens.
Maar nu ... . s.v.p. gaarne nog een 6-tal stoelen en

ƒ 25.—
• voor andere dringend noodzakelijke benodigd-

heden. Toe komt U even een gulden in de bus gooien!
Het crisis comité heeft geen geld meer.
Dank U zeer! In afwachting.

W. J. v. ZEUL v. EEKE.
Wilhclminaweg 17.
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en Korting, Geen Dividend
MAAR

VOOR 24 CENT
Heerlijke Kerstkranjes

per % pond 14 et
per 3^ pond 14 et

per ons 10 et

Broodbakkerij"
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Attentie ! 2 Voor de Kerstdagen
A.S. DONDERDAG en VRIJDAG tussen 4 en 6 uur voor Werklozen

vertoon van Werklozenkaart verkrijgbaar

:

10 K*G+ prima Zandaardappelen (bonken) voor
o£ 10 K.G* Grooten voor.. op

Duin Eigenheimers 8

Kleine Duin ...... 6

Zeeuwsche Bonten 7

Zeeuwsche kleine Bonte 6

Zeeuwsche Blauwen 7

Zeeuwsche kl. Blauwen 6

k.g. 10



Teeken werk
Architect te Zandvoort zag gaarne werk-
zaamheden. Snelle afwerking, condities
billijk.

Brieven onder No. 2503 aan bur. Zandv. Crt.,
Gertenbach's Drukkerij.

Hiermede geven wij u ken-
nis van de geboorte van
onze Dochter

MARIA.
J. J. van Sluisdam.

T. van Sluisdam

—

Harperscheidt.

Zandvoort, 14 Dcc. 1934.

Bredcrodcstraat 48.
_»

Dankbetuiging

Voor de deelneming, be-

toond bij het overlijden

van mijn echtgenoot

Johannes Stilkenboom

betuig ik door dc/cn mijn
hartelijke dank.

Wed. K. J. Stilkenboom—
Kaale.

Zandvoort, 15 Dec. 1934.

Kostvcrlorcnstraat 36

TE KOOP:

Langharige
St* Bernard

m. stamboom. 1VS jr. Teef.
Haltestr. 58, p.a. Wasserij
„De Lelie".

TE KOOP:

Jonge Pindiertjes
Oosterparkstraat 48.

TE HUUR:

Ongemeub* Huis
(Oosterparkstraat). Te be-
vragen Wed. Draijer, Zui-
derstraat.

Motorrijden
Meer wenst grondig les in
Motorrijden. Br. met cond.
ond no. 2604 bur. Zandv.
Crt Gertenbachs Drukkerij

VRIJ TE HUUR:

Ong* Zomerhuis
twee kamers, keuken en
W.C. tot April a ƒ 3.50 per
weck. Br. ond. no.2603 bur.

Zandv. Crt. Gertenbachs
Drukkerij.

Laat U door Uw
MASSEUR

van Uw Rheumathiek en
Stijfheid bevrijden.
.Br. ond. no. 2601 bureau
Zandv. Crt. Gertenbachs
Drukkerij.

E. Koning

Duits Meisje
biedt zich aan. Goed kunn
koken en werken, v. goede
getuigen voorzien. Br. ond.
o. 2602 bur. Zandvoortse
Crt Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:

Parterre Woning
best. uit grote Suite, Serre
en keuken. Geheel nieuw
gerestaureerd. Zeestraat 63
Tc bevragen Kostvcrloren-
straat 36.' Tel. 79.

Zeer billijk te koop

1 Burgers heren rijwiel;

1 B-S.A. dames Rijwiel,

als nieuw;
1 z.g.a.n. Jongensrijwiel;

Koopjes! Parallelweg 17

TE HUUR:

WINKEL MET WOONHUIS
./ 10.— per week. Te bevrv.
A. J. Hollenberg, Haarlem-
merstraat 47.

GARAGE.
Garage te Huur, aan de Dr.
Gerkestraat. Te bevragen :

Haarlemmerstraat 4a.

GODSDIENSTOEFENINGEN.

NED. HERVORMDE KERK.
Zondag 16 Dec. v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

n.m. 6.30 uur, Jeugddienst, Ds. J. Borger te Heemst.
Donderdag n.m. 8 uur Bijbellezing: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERE.
Brederodestraat 31.

Zondag 16 Dec. v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: Dezelfde.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 16 Dec. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
n.m. 5 uur: Dezelfde. 3e Advent. Cat. Zondag 9.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zondag 16 Dec. v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt.

Maandag 17 Dec. n.m. 8 uur Vrouwenavond. Kersbijccn-

komst.
Dinsdag 18 Dec. n.m. 8.15 uur: Ledenvergadering.

JEUGDDIENST.
Zondag 16 Dec. v.m. 10.30 uur de heer Joh. E. Post.

Zondagsschool van 12 tot 1 uur. Voor de kleintjes m
de Oude Bewaarschool. Voor de groteren in gebouw
Brugstraat 15.

EVANGELISATIE.
Dinsdagavond acht uur: Samenkomst in de Oude be-

waarschool, Duinweg.

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur lof

Maandag 8 uur Congregatie v.d. meisjes.

Dinsdag 7 uut Lof ter eere v.d. H. Antomus.
Woensdag 8 uur congregatie voor de jongens.
Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. AUerh. Sacrament.

8 uur Congregatie voor de dames.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de heeren.

Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten.

Woensdag, Vrijdag en' Zaterdag Quatertemper gebo-

den Vasten- en Onthoudingsdagen.

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzserstraat

Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur.

Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30

Vrijdag 21 Dec. Aanvang Sabbat 3.45 uur.

Zaterdag 22 Dc c. Eindc'Sabbat 4.38 uur.

EHISISlISlISIBliaffilfiSIlIISSIHSKISlBIS®

Swaluëstraat 10

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.
Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor het inzetten van Ruiten enz,

blijven wij het meest gesorteerd
in Kousen, Sokken, Wollen Onder-
goederen voor Dames, Heer6n en
Kinderen.

Partij Dames Kousen reuze koopje9 29c

MEI KO0PJESHUÈS
Kerkstraat 32 - Naast Albert Heijn

Glas-As surantie
TELEFOON 181

Waarom blijft de ééne zaak langer bestaan

dan de andere???
De ééne zaak kent het A.B.C, van den handel!

Administratie
Boekhouding
Correspondentie.

Een Zaak die slechts één dezer fundamenten ont-
beert, raakt uit den tijd en verkwijnt.

Voor een gulden per week kunt U dit voorkomen!

Vraagt inlichtingen aan:

Administratie-Bureau JLinda"
Hugo de Grootstraat 15 - Zandvoort

Decemberreclamemaaml
Smoking Costuums naar maat

vanaf f 45.—

Winterjassen naar maat
vanaf f 25.50

Jekkers naar maat vanaf f 22.50

Mantels naar maat vanaf f 27.50

Costuums naar maat vanaf f 45.00

J. A. F. ZO RN
KERKPLEIN 8 - TELEF. 306

Tevens Reparatie- en
- Oppersinrichting. -

MAKELAAR
W. P A AP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465

TE HUUR:
OMGEMEUS. LÏV GEIV1EUB. VILLA'S
BENEDEft- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

MONOPOL!
GROOTE ZAAL

Zondagavond

DANSEN
Leider de Heer J. STOL Jr.

The Monopole Gold Stars

INSTITUUT v. ARBEIDERS ONTWIKKELING
De volgende belangrijke bijeenkomst van het Instituut

zal plaats vinden op Donderdag 20 December en wel
in de Oude Bewaarschool, waar die avond zal spreken
de heer B. Engelander. Deze zal die avond behandelen
de verhouding tussen Middenstand en Socialisme, een
onderwerp, dat nu men ook in middenstandskringen
zich afvraagt welke de weg uit de tegenwoordige crisis

moet zijn, de belangstelling van vele inwoners zal heb-
ben. Voor arbeiders is van niet minder belang hoe
door samenwerking iets te bereiken is. De toegangs-
prijs bedraagt 10 cent.

I@I
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© PLAATST UW •

i Nieuwjaarsgroeten i
© in de Hl

i Zandvoortse Courant i
9 9
Q Geeft 2e reeds heden op. @

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8.30 uur.
Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondslcdcn tegen verlaagd tarief.

MONOPOLE MENU.
Deze week moeten we met het Monopole Menu heel

hoog beginnen.
Het is er bijna mee, als met de veel besproken stu-

denten maaltijd, waarbij begonnen werd met het des-

sert en het programma voor de eettafel in omgekeerde
volgorde verwerkt werd om te eindigen met het eerste
gerecht.
Want 't eerste plaatsen we een nabetrachting van de

Middenstandstentoonstclling
We leven zo gauw, dat we die mooie avonden l'i

Monopole al bijna vergeten zijn door het nieuwe, tiet

andere, dat in Monopole weer onze aandacht vraagt
't Is te danken aan den heer Kiefer, die onvermoei-

baar is in het ontwerpen van nieuwe Monopole plan-
nen. Plannen, die in uitvoering steeds nieuwe verras-
singen geven.
Deze week hebben de Monopole vliegers hun lucht-

tocr eemaakt.
Als attractie waren voor de zoveelste bezoeker van

de Middenstands Tentoonstelling prijzen beschikbaar
gesteld. Onder die prijzen waren ook vluchten met de
K.L.M.
Deze week hebben de Zandvoorters, die zo'n lucht-

geluk getroffen hadden, hun Monopole vlucht gemaakt-
Men ziet, wat Monopole belooft, dat doet het ook.
Van de luchtclingen hoorden we — er waren er ook

bij die de luchtdoop ontvingen — dat de vliegtocht hen.

in alle opzichten had bevredigd. Zelfs het vertrek en
het landen geschiedde, zonder dat men er iets van be-
merkte.
Op het nieuwe menu serveert hedenavond de V.V.

De Zeemeeuwen de eerste schotel. Op de feestavond
door deze vereniging georganiseerd wordt het toneel-

stuk: Blanke Ballast gegeven door de toneelvereniging
D. I. U.
Voor deze avond zijn ook kaarten verkrijgbaar voor

belangstellenden, terwijl leden en donateurs van De-
Zeemeeuwen belangrijke reductie genieten.

Tot slot wordt een bal gegeven onder leiding van
den heer Stol en dat belooft een extra avond te wor-
den. De heer Kiefer toch zal zijn mildheid tonen, door
voor de wedstrijden op de balavond te organiseren;

een keurcollectic prijzen beschikbaar te stellen.

Zo wordt deze avond geheel gelijk aan de bekende
balavonden, die geregeld in dit seizoen op Zondag-
avond in Monopole georganiseerd worden.
Zondag brengt weer de Monopole avond voor inwo-

ner en vreemdeling, waarbij directie en de heer Stol

weer samenwerken, om er de intiem gezellige avond
van te maken, die het best kort en duidelijk kan wor-
den aangeduid met: Monopole avond.
Avonden, die terecht meer en meer ook in de omge-

ving de aandacht trekken door de bijzondere intieme
gezelligheid, die er steeds de hoofdtoon is.

Het verdere programma meldt:
The Monopole Gold Stars.

(Adv.)

HULDIGING BROKMEIER.
, De heer Brokmeier. die meer dan een kwart eeuw-
de leiding heeft gehad in de Zandvoortse Handels Ver-
eniging en daardoor veel tot stand heeft gebracht in

het belang en tot voordeel van de Zandvoortse Mid-
denstand heeft zijn functie als voorzitter neergelegd.

Zijn energieke leiding zal een gemis zijn voor de Z.
II.V., want doordat ons dorp een seizoenplaats is, ko-
men in regelingen en'besluiten nog al veel moeilijkhe-

den voor.
Moeilijkheden, die echter door den heer Brokmeier

steeds werden overwonnen en waar ze hinderlijk of
lastig waren, vaak ten voordele omgezet.
Dit succes voor den heer Brokmeier, dus voor de

Z.H.V. was vooral te danken aan de zakelijke en kalme
wijze, waarmede de heer Brokmeier bij de besprekin-
gen zich steeds wist te bepalen.
We kunnen hier gerust zeggen, dat hij daardoor wist

te bereiken, wat anderen onmogelijk zou zijn geweest.
Zijn arbeid in de Z.H.V. is geheel Zandvoort ten

voordeel geweest en daarom is het niet te verwonderen,
dat het heengaan van den heer Brokmeier als voorzit-

ter van de Z.H.V. tot een speciale avond aanleiding
gaf.

Deze avond werd Donderdag in Bodega Mustert aan
de Strandweg gehouden.
De nieuwe voorzitter, de heer L. J. Rinkel sprak den
heer Brokmeier en zijn familie met hartelijke woorden
toe. Hij herinnerde er aan hoe door het onvermoeid
werken van den heer Brokmeier de Z.H.V. een Mid-
denstands Organisatie is geworden, waarvan de be-
langrijkheid menigmaal overtuigend is bewezen.
Verheugend was het, dat alle banden nog niet geheel

verbroken waren, daar de heer Brokmeier het ere-voor-
zitterschap van de Z.H.V. had aanvaard.
Spreker hoopte, dat nog lang deze steun voor de

Z.H.V. behouden zou blijven.

Als blijvend bewijs van dank bood hij een electrische

kroon aan. Aan mevr. Brokmeier werd een bloemen-
hulde aangeboden.
Door de heren Sprengers, De Vries, Kiefer en P.

Schaap werd het gesprokene door even grote woorden
van dankbaarheid bekrachtigd.
Nadat de heer Brokmeier allen dank had gebracht

en de verzekering had gegeven, dat ziin belangstelling
voor de Z.H.V. onverminderd zou blijven, bleef men
no0 lang op het niet officiële gedeelte van deze avond
in intieme gezelligheid bijeen.

DORSTIGE INBREKERS?
Aan het Kurhaus is door onbekenden een nachtelijk

bezoek gebracht.
Een ruit van een terrasraam werd vernield en daar-

door leidde de weg naar de wijnkelder. Deze werd ge-

plunderd.
Zakenlui als deze bezoekers waren hebben ze hun

fijnprocverskennis benut, om de fijnste merken cham-
pagne en drank uit te zoeken.

Overal was wel een onderzoek ingesteld, maar an-

ders wordt er niets vermist.
Een gereed gezette voorraad wacht tot nu toe nog

om afgehaald te worden.
Zeker iemand, die Strapcrlodorst had en die niet lan-

ger de Tuschinski kwaliteit kon ontberen.
Aanwijzingen ontbreken.
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HOLLANDIA-BIOSCOOP
- Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Zaterdag 15 t.m, Dinsdag 18 December - 8 uur
4 DAGEN! 4 Opvoeringen van een groot Superpro-
gramma.

Als eerste hoofdnummer de veelbesproken schlager-
film:

WENN DU JUNG BIST

GEHORT DIR DIE WELT
met JOSEPH SCHMIDT
Szöke Szakall, — Frieda Richard, — Liliane Dietz

26 achtereenvolgende weken is deze prachtfilm met
overweldigend succes in Amsterdam vertoond.

PERS EN PUBLIEK ZIJN ENTHOUSIAST ! ! ! 91

De Resïdentiebode: Je geniet eventueel met de ogen
toe. „Als je jong bent . ." moet U gaan zien.

De Telegraaf: Wie van een uitnemende film en een
prachtigen zang wil genieten, ga de film Als je jong
bent . . . zien.

Haagsche Courant: Het is een prachtfilm voor jong en
oud.

De Nieuwsbron: Wie eens echt wil genieten moet be-
slist . . .

Als tweede hoofdnummer de boeiende prachtfilm:

8 HET LEVE
met Amerika's grootste karakterspeler

LIONEL BARRYMORE
Een zeldzaam mooi filmwerk, schitterend van spel en
inhoud.

Deze week is ons Programma subliem ! ! !

!

Geen toegang onder de 14 jaar
Parket f 0.40, Parterre f 0.60, Stalles en Balkon f 0.80

Loge f 1.— plus belasting.

Zondagmiddag 2.30 Familie-Kinder-Matinee
Als hoofdnummer:

Ais je jong bent .....
met JOSEPH SCHMIDT en Szöke Szakall.

Verder groot komisch bijprogramma*

Entree sonder 14 jaar 15-25-50 et. Boven 14 jaar 25-40-80 et. p!. bel.

Attentie** Attentie!*
WOENSDAG 19 DECEMBER - aanv. 8 uur

H^P*" Populaire Voorstelling
Als hoofdnummer:

isternis
met EMIL JANNINGS en ANNA STEN.
Groot realistisch filmwerk.

Geen toegang onder de 13 jaar
Entree 2& en 45 cent, pL belasting

Plaatsbespreking vanaf heden in Sigaren-
magazijn EISEIMHARDT, Stationsplein,
Zandvoort.

VERWACHT het Hollandsche filmwerk:

Daarvoor moet U
weer bij

v. d, Werff
zijn

EEN BUS FIJNE

Guldens Cacao

thans voor UU ui

met een aardig

BALSPEL CADEAU I

Kerstkransjes
per pond &«J Cl

Fondantkransjes
per half pond |4 Ct

Musketkranjes
3 ons ^3 Ct

GEBROKEN
Chocolade Letters

per half pond I O C

t

CHOCOLATERIE
W-v.d.Werff
Gasthuispl. 1 - Tel. 129

GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Leesbibliotheek

„GELRIA"

ZANDVOORTSE
COURANT

Telef. 135 — Achterweg 1

GOED DRUKWERK

RAADSVERGADERING
(Vervolg.)

De Voorzitter deelt mede, dat hij zich door het inge-
zonden stuk van den heer Molenaar genoopt heeft ge-

zien van antwoord te dienen en leest daarna dat op
schrift gestelde antwoord, dat wc een vorige week
reeds zo uitvoerig mogelijk hebben geplaatst, voor.
Na de voorlezing legt hij er nog eens de nadruk op,

dat deze gritcentrale in het belang der gemeente ter
tafel dient te wprdcn gebracht.

Hij heeft wel gehoord, dat in de sub commissie van
Maatschappelijk Hulpbetoon reeds over deze zaak is

gesproken, maar hij hoopt niet, dat getracht zal wor-
den het karretje op een zijspoor te krijgen.

De heer Elffers vraagt, ot de behandeling in beslo-
ten vergadering zal geschieden. Voor raadsbehandeling
vooraf vindt hij dat beter.

De Voorzitter is daartoe bereid. Maar in B. en \V.
heeft de heer Molenaar als Wethouder uitdrukkelijk
verklaard prijs te stellen op een openbare behandeling.
De heer Molenaar meent, dat hij het uitvoerig schrij-

ven van den Voorzitter toch eerst wel eens mag bestu-
deren. Voor zoverre het particuliere aangelegenheden
betreft meent hij, dat hij daarover in de raad niet aan-
gevallen kan worden.
Wat de onjuistheden in het schrijven betrett, die

hoopt hij later te weerleggen.
Wat de Aardappclccntralc betreft, hij meent dat die

buiten de raad staat, daar hij benoemd is door inspec-
teur Dekker.
De Gritzaak zal toch spoedig in de raad komen.
Maandagavond toch is in de vergadering van Maat-

schappelijk Hulpbetoon met op een stem na algemeen
besloten, over deze zaak rapport uit te brengen.
Deze Dienst zou er buitengewoon prijs op stellen

haar rapport bij de Raad in te dienen.

De Voorzitter heeft geen bezwaar, de aardappel-cen-
trale buiten de raad te houden, al bestaat over deze
opvatting verschil van mening. Hij wijst er nog eens
op, dat het ingezonden stuk van den heer Molenaar
de aanleiding was tot zijn verweer. Over de Gritkwes-
tie heeft ook hij nog meer te zeggen.
De heer Van Rijnberk maakt de opmerking, dat door

het verstrekken van crediet voor de vervoergelden het
wel een zaak is die de Gemeente, dus de Raad raakt.

De Voorzitter zegt, dat dit meer schijn is dan werke-
lijkheid. Waar de raad getuigt wel te willen weten, wat
er gebeurd is, zal hij de verschillende stukken en brie-

ven in zijn bezit nog even bewaren.
Het uistcl van behandeling verwondert hem, daar

toch de agenda is opgemaakt met toestemming voor
de daaropgcplaatste punten.

Hij weerlegt het beroep dat de heer Molenaar doet
op het advies van de commissie, volgens art. 13 der

„MONOPOLE" - Zandwoort ±& TELEFOON 40 - STATIONSPLEÏN

A.S. WOENSDAG 19 DECEMBER
^ Grote Kinder- en Familie-Voorstelling ^

! MICKY MAUS HEEFT VACANTIE f
J Aanvang 2.30 uur. LACHEN.

<$ ®ÜT* Entree 20-25-30 cent alles inbegrepen* <&

Zandvoortsche Brandstoffenhandel
Jb. van Duivenboden
Haltestraat 45 - Tel. 327

M. Hollenberg

Diaconieh.str. I - Tel. 157

GIRO : 98209

H. van der Meij v.h Wed. J. Kapteijn

Zandvoortschelaan 319 - Telef. 26099

Holl.-, Belg.- en Eng. ANTHRACIET

Droge Brechcokes steeds voorradig

SAMBO EN J0CK0 VAN EEN LEEUW EN EEN AAP
door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

Daar heeft ze 't stecltje al te pakken!
Maar ach, tot schrik van 't arme schaap,
Hangt aan de steel. . een harig monster!
Een vieze, griezelige aap;
Foei, wat een gill Bleek en ontdaan
Staart zij het spart'lend monster aan!

Maar wat is dat'?! Daar komt de tafel
Zó op haar af! Ze geeft een schreeuw
En staart, met steil-gerezen haren,
Recht in de ogen van een leeuw,
Zodat ze van den schrik subiet
Floep! in den vuilnisemmer schiet!



BRANDSTOFFEN PAKVELDSTRAAT 14

- TELEFOON 185 - C. BEEKHUIS
Verordening. Hij zet de toestand nog eens uit een

's Maandagavonds om half acht zou er vergadering

van M.H. zijn, waarin advies zou worden uitgebracht.

Toen het plotselinge vertrek naar Amsterdam. Daar-
uit blijkt, dat het advies wel later kan ingediend maar
tevens, dat de vergadering op zijsporen komt.
De kern van de zaak is, dat ƒ 300 uit de gemeente-

kas aan een persoon — Koning — als voorschot is

verstrekt. De afrekening is dus geheel tussen Koning
en den raad.

Wat is er nu waar van de terugbetaling? Is er terug-

betaald of is er niet terugbetaald? Waar schuilt dan
de fout bij Koning of bij den Wethouder?

Hij adviseert den wethouder om de gevraagde inlich-

tingen wel te geven en wijst op een wetsartikel, waarbij

het geven van inlichtingen verplichtend is gesteld.

De heer Groen wil de gedrukte verdediging aan den
Wethouder een dag ter hand stellen, dan is zijn be-

zwaar ondervangen.
De heer Druijf heeft nu verschillende opmerkingen

gehoord. Hij acht het wenselijk dat de Raad zich eens

uitspreekt of ze inlichtingen wenst. Waar meerdere
raadsleden weinig van de aardappelen of grit kwestie
zullen weten, stelt hij prijs op openbare behandeling.

Nog beter acht hij het, als de Voorzitter als voor-

zitter van de Financiële Commissie eerst eens vertelt

wat er nu eigenlijk aan de hand is.

De heer Van der Werff wijst er op, dat de heer

Molenaar eerst prijs heeft gesteld op een openbare be-

handeling, hoewel besloten, was tot behandeling in ge-

heime zitting.

Dat had zijn sympathie, want hij dacht daaruit te

mogen afleiden, dat de heer Molenaar zeker van zijn

zaak was. Dat nu geen openbare behandeling volgt

stelt hem teleur.

De heer Van der Molen meende ook uit de behande-
ling in het openbaar te moeten afleiden, dat de zaak
safe stond. Nu heeft een terugtrekken plaats op forma-
liteiten. De grote vraag is: Wie is hier de verantwoor-
delijke persoon.
De heer Van Rijnberk wijst op het verdwijnen uit

de vergadering van de bewuste Maandagavond. \Nu
soms ook weer?
De zaak is te ernstig om uit te stellen. Het krijgt de

schijn, of er gelden verduisterd zijn. Voor het aanzien
van de gemeente is het nodig, dat deze zaak uit de doe-
ken komt en dan wel met preciese gegevens.
De heer Koning is ook voor openbare behandeling en

dat nog wel vanavond. Zoals onze gemeente in op-
spraak komt acht hij niet langer verantwoordelijk.
Het doet den Voorzitter genoegen, dat het grootste

deel van de raad klaarheid wenst. Hij is niet voor uit-

stel, omdat dan voorkomen wordt dat deze zaak be-
sproken wordt op plaatsen, waar dat niet behoort.

Zijn mededeling kan geen bezwaar zijn, want nie-

mand heeft vooraf van dat schrijven kennis kunnen
nemen.
Wethouder Molenaar wenst uitstel tot na Maandag,

de vergadering van Maatschappelijk Hulpbetoon zal

dan de bewijzen leveren, die hij nodig heeft.

Maar overwegend bezwaar om aan het algemeen ver-
langen nu te voldoen heeft hij ook niet.

Eerst dan de Gritcentrale.
In 1933 verkeerden de Zandvoortse Schelpenvissers

in zeer moeilijke omstandigheden. Het raadslid de heer
Geers vestigde daarop de aandacht en hulp werd toe-
gezegd.
De schulpen brachten toen per wagon op ƒ 8.— op

en moesten daarvoor nog geladen worden.
De schelpenvissers werden bijeengeroepen. Er wa-

ren 23 man, die met 26 paarden werkten.
Dadelijk was er tegenwerking. Toch gelukte een or-

ganisatie en een bestuur van drie man nam de leiding
n.1. de heren Koning. Schellevis en Witkop.
Wethouder Molenaar stelde zich in verbinding met

Amsterdam en slaagde er in de levering te krijgen^voor
de gemeentelijke speelterreincn. Hij ondervond daarbij
veel medewerking van de hoofdambtenaren.
Doel was uitbreiding te geven langs de gehele kust

en dan vooral de leverantie van de Gelderse Vallei —
bij de kippenhouders — te krijgen.
De heer Koning bracht al spoedig het verzoek de le-

vering aan Amsterdam op te schorten en eerst een be-
spreking te hebben met den heer Achterberg, die in
Gelderland groot leverancier was.
De nood drong en daar de schelpen te Amsterdam

op verschillende punten geleverd moesten worden
werd een overeenkomst aangegaan met den heer Barn-
horn, die het vervoer per vrachtauto stelde op ƒ 1.30
per M' 1

.

De prijs werd nu voor de vissers ƒ 17.— per wagon,
waar vroeger hoogstens ƒ 10. ontvangen werd.
Met de eerste zendingen ging het vrij goed. Ook de

heer Achterberg accepteerde de houding, in het belang
van de schclpenvissers aangenomen. Opmerkelijk was
dat de heer Koning reeds geruimen tijd met den heer
Achterberg had geconfereerd, toen wethouder Mole-
naar kwam om overleg te plegen. Ook ging hij toen
dadelijk weg
Waar Koning reeds bij de eerste betaling een oude

post van ƒ 8.50 ging verrekenen werd uitdrukkelijk
overeengekomen, dat geen oude dingen bij deze Grit-
centrale in rekening gebracht zouden worden.
De eerste opmerking kwam uit Amsterdam en wel

over de kwaliteit. Koning, die de leiding had, werd er
mede in kennis gesteld en er kwam verbetering.

Spoedig werd echter bemerkt, dat van hier uit po-
gingen gedaan werden om voor eigen rekening voor la-

geren prijs te leveren dan wethouder Molenaar voor de
Zand<ÉP°vtse schelpenvissers had weten te bedingen.
De betalingen hadden nu ook een regelmatig verloop.
Een ernstige klacht kwam bij een grote hoeveelheid,

dat de maat er niet was. Op een post van ./ 481 werd
./' 60 gekort, omdat 20 M' te weinig geleverd was. Deze
brief werd aan Koning ter hand gesteld, maar hij gaf
geen blijk urn belangstelling. Ook niet, om naar Am-
sterdam te gaan, om overleg te plegen.
Wethouder Molenaar wist later een minnelijke schik-

Solied en Goedkoop uitvoeren van alle

Timmer- en Metselwerk.

P. SCHAAP - Prinsenhofstraatll-Tel. 439

king te bereiken, waarbij het verschil gedeeld werd, ie-

der ƒ 30 en waarbij Amsterdam voor levering behou-
den bleef.

In April 1934 kwam Barnhorn met een vrachtvorde-
ring van ƒ 208.65, waarvan hij het geld niet gemakkelijk
kon krijgen. Wethouder Molenaar was verantwoorde-
lijk, omdat hij voor Amsterdam had moeten tekenen
als waarborg.

In Mei kwam daarop de post van ƒ 451.50 binnen.
Barnhorn werd toen betaald maar deze kwam boven-
dien met een oude vordering van ƒ 65. Deze heeft de
wethouder niet betaald. Tien dagen geleden is deze
vordering vereffend met een bedrag van ƒ 55, hoewel
Barnhorn kwitantie moest afgeven van ƒ 65.—

.

Nu de zaken zo gingen besloot de wethouder het res-

tant van de gelden vast te houden. Dit kon geschieden
zonder bezwaar, omdat Koning bij Maatschappelijk
Hulpbetoon een crediet had voor eerste uitgaven tot

een bedrag van ƒ 300.

Ook Schellevis diende vorderingen in.

Het bleek, dat een goed overzicht moeilijk was te

krijgen over de karrevoerderij en daardoor kwam ver-
traging, maar werd de kwestie niet op een zijspoor ge-

bracht.
Klachten daarentegen kwamen reeds vanaf de eerste

week. Zo b.v. de verdeling. Van de eerste post, groot
ƒ 150 ruim, leverde Koning voor ƒ 59.59, Schellevis

voor ƒ 57.50. L. Koning voor ƒ 17, enkele anderen voor
8.50, maar velen — daar waren er onder die het hard
nodig hadden, niets.

Zo had de Wethouder het niet bedoeld, maar later

kwamen hem geen leveringsbriefjes meer in handen.
Meermalen werd in de vergadering van M.H. op af-

rekenen aangedrongen en moesten de boeken op tafel

komen.
(In deze tijd schijnt Zandvoortse koppigheid ze zaak

vertroebeld te hebben, want Koning weigerde de af-

rekening aan den wethouder, als voorzitter van M. H.)
Op verzoek van den wethouder had de accountant

deze post onder de opmerkingen geplaatst, want daar-
door zou M. H. afrekening moeten opvorderen.
De Wethouder laakt het in den voorzitter, dat deze

buiten de commissie om aan verschillende personen
allerlei inlichtingen vraagt, maar nooit advies heeft ver-
verzocht over deze kwestie aan de Dienst.
Dan wijst de Wethouder er op, dat een grote centrale

is gesticht en de heeren Koning en De Groot uit

Noordwijk, vroeger geslagen vijanden, elkaar hebben
gevonden.

Getracht is zelfs de bestelling voor Amsterdam in

handen te krijgen. Zeker wordt zo niet, als eerst de be-
doeling was, gehandeld in het belang van alle Zand-
voortse schelpenvisscrs meent de Wethouder.
Op een vraag van het raadslid Koning deelt de Wet-

houder mee, dat wel degelijk gevraagd is naar de boek-
houding. Maar het doel was de Zandvoortse levering
aan Amsterdam over te brengen bij de Hollandse Grit
Centrale. Dan konden de scheipenvissers hier alleen
maar verkopen aan den heer Koning.
Het raadslid Koning vraagt, of het waar is, dat de

Zandvoortse schelpenvissers nu meer ontvangen dan
vroeger b.v. nu ƒ 1.80 tegen vroeger ƒ 1.70 per kar.

Juist het tegenovergestelde is waar meent Wethou-
der Molenaar, de prijs is nu ƒ 1.35 a f 1.40 en dan moe-
ten de mensen zelf de wagons nog laden.
De Voorzitter vindt het pleidooi van den wethouder

onduidelijk. Nog altijd niet blijkt waar de ƒ 300 zijn,

zoals het rapport van den gemeente accountant aan-
geeft, 't Is door M.H. niet terugontvangen, terwijl Am-
sterdam wel betaald heeft. Waar is het dan?
Door een onderzoek heeft de voorzitter het zijne er

van willen weten al heeft hij natuurlijk daarnaast ook
een persoonlijke mening.
De Voorzitter vraagt daarna den wethouder, of deze

Koning betaald heeft.

Wethouder Molenaar zegt: Neen.
Dan beroept de Voorzitter zich op een verklaring

van den heer Vinken en de notulen van M.H., waarin
Wethouder Molenaar verklaard heeft, Koning wel be-
taald te hebben. De administratie Molenaar-Koning
lijkt den voorzitter een ware chaos.
De wethouder meent, dat hij hier niet behoeft te be-

talen.

De Voorzitter hoopt, dat de raad de zaak zo ziet, dat
ƒ 300 naar Koning zullen gaan van de post van ƒ 451,50
en dat deze daarna de som stort tot delging van het
crediet van ƒ 300 door M.H. verleend. De ƒ 240 neemt
de Wethouder dan teruggevonden bij de papieren van
den wethouder. Dat alles gehuld in een geheimzinnig
waas. Maar ƒ 300 moet er zijn.

B. en W. heeft ook verzocht aan Koning om afreke-
ning. Deze schrijft echter aan het verzoek niet te kun-
nen voldoen, omdat bij hem de post van ƒ 451,50, door
Amsterdam reeds lang betaald, nog niet binnen is.

De heer Van Rijnberk vindt verschillende afrekenin-
gen voor duidelijk inzicht zeer ongeschikt.
De heer Druijf vestigt er de aandacht op, dat Mole-

naar zegt de zaak goed georganiseerd te hebben, maar
hoe is dat verenigbaar met het voorschot van ƒ 300
aan den bijna enige firmant.
Wethouder Molenaar zegt, dat nu deze organisatie

stvierin
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stuk is gemaakt, maar dat het voorschot verleend werd
in het belang van de vissers. Hij wenst klaarheid, maar
dan in een rapport en niet achter de rug om. Want er
zijn nog meerdere dingen.
De Voorzitter wenst ook daarin gaarne onderzoek.
Maar hier gaat het om drie honderd gulden. Waarom is

dat geld gevonden nu, dat 29 Maart reeds werd uitbe-
taald.

Ook van het huis in de Potgieterstraat moest 23 Nov.
een duplicaat kwitantie worden uitgereikt. Waarom
niet 5 Aug. dadelijk terugbetaald? Nu werd Maandag
het restant van ƒ 24.25 gestort.
De heer Van der Moolen meent, dat de heer Koning

verantwoordelijk is. Was er beter toezicht geweest en
was men niet gezwicht voor de bedragen als hulpver-
lening vooruit betaald, dan zouden er geen moeilijk-
heden gekomen zijn. In elk geval zijn de berichten dus
onjuist.

Toch meent hij, dat het ongunstig licht, waarin Zand-
voort door deze kwestie komt te staan, de schuld is

van den wethouder.
De heer Van Rijnberk meent, dat toch enige klaar-

heid uit deze verwarrende verklaringen komen.
Dat Wethouder Molenaar valse beschuldigingen uit

en geld tijdelijk verduisterd heeft blijven daarbij de
kardinale punten.
De heer Elffers heeft het bezwaar, dat gemeentegeld

is verstrekt zonder garantie, waarvan de raad geen ken-
nis heeft gedragen. Dat vindt hij volkomen onjuist.
Lopen er nog meer van die garanties? Dan dient daar-
aan spoedig een eind gemaakt te worden.
Ook wenst hij in dat geval nauwkeuriger omschrij-

ving op de post van de gemeentebegroting, waaronder
ze dan behoren.
Wat de geldkwestie zelf betreft, alleen dit staat vast,

dat de ƒ 240 door de vrouw betaald, door den wethou-
der niet worden gezien als aflossing van de rekening
Koning.
Het spijt hem, dat deze raad weer dreigt af te lopen,

zonder het bepaalde punt te bereiken en ook, dat de
raad zich niet duidelijker uitsprak.
Daarna zet Wethouder Molenaar de kwestie van de

Aardappel Centrale nader uiteen. Geen lasten kwamen
daarvoor aan de Gemeente en van Alkmaar heeft hij
de administratie onder anccountantsonderzoek volledig
gedechargeerd toegezonden gekregen met dank voor
zijn diensten.
De Voorzitter geeft de verklaring van den controleur

die sprak van alle ellende, die men in de aardappel-
centrale met Wethouder Molenaar meemaakt. Deze
noemde het ingezonden stuk van den heer Molenaar
een mengsel van leugen en waarheid.
Daarna vraagt de Voorzitter aan de raad hunne me-

ning, of hij deze zaak na het ingezonden stuk verkeerd
behandeld heeft of niet.

Mag hij uit het stilzwijgen van de raadsleden op deze
vraag afleiden, dat men de houding van den wethouder
afkeurt?
Wethouder Slegers wil zijn eigen mening zeggen.
Hij betreurt deze gang van zaken en vooral de aan-

val zo gericht op wethouder Molenaar. Hij kent het ka-
rakter van den heer Molenaar, hij kent het karakter
van de tegenstanders. Hij raadt aan, alvorens te be-
slissen, nog een paar dagen te wachten tot nu de ver-
gadering van M.H.
De heer Koning gelooft niet, dat het de bedoeling

was een onbehoorlijke aanval te doen op Wethouder
Molenaar. Veeleer ziet hij er in een kwestie tussen
twee Zandvoortse burgers, die op de spits gedreven
wordt. Hij hoopt dat overleg zal slagen.
Ook de heer Van der Moolen meent, dat de Wet-

houder niet aangevallen is. Er zijn alleen inlichtingen
gevraagd naar aanleiding van krantengeschrijf.
De heer Elffers meent, dat de Voorzitter geen con-

clusies moet vragen, gebaseerd op stilzwijgen. Men
dient te aanvaarden, wat de voorzitter heeft geformu-
leerd.

Intussen stelt hij vast, dat het oordeel is: geen ge-
meentegelden onder garantie, zonder dat het den raad
bekend is.

Verder vraagt hij, of die mogelijkheid van garantie
ook nu nog verder blijft bestaan?
De Voorzitter meent, dat deze zaak niet op de spits

gedreven is. Het is het gevolg van het ingezonden ar-
tikel. Het is dus een oordeel over een juiste houding
of een afkeuring over de wijze, zoals door hem gehan-
deld is.

De raad zwijgt en met dank voor het vertrouwen in
hem gesteld wordt de rondvraag in behandeling geno-
men nadat de Voorzitter op een vraag van Wethouder
Molenaar heeft verklaard, op elk ingezonden stuk, zijn
beleid betreffende, zo in de raad te behandelen.
Wethouder Molenaar neemt nota van deze verkla-

ring. Wat den Voorzitter de opmerking ontlokt: Dat
is bekend.

Rondvraag.
De heer Van Rijnberk vraagt inlichtingen over de

zeer strenge maatregelen bij het innen van de huren
van de gemeentewoningen.
De heer Van der Moolen vraagt naar de overeen-

komst met Ziekenfonds e.a. opdat de werklozen zo
spoedig mogelijk met hunne verminderde premiebeta-
ling kunnen beginnen.
Wethouder Molenaar deelt mede, dat nog geen vol-

ledige samenwerking is verkregen.
Naar aanleiding van een vraag over bouw aan de

Hobbem astraat van den heer Van der Moolen deelt
Wethouder Slegers mede, dat de raad eenmaal stren-
ge bepalingen over de bouw van schuurtjes heeft geno-
men. In dit geval is echter reeds een oplossing gevon-
den door een andere plaats aan te wijzen.
De heer Van Sluisdam vraagt naar het verstrekken

van warm eten aan schoolkinderen.
Een post op de begroting ontbreekt.
De heer Elffers meent te weten, dat de doktoren

geen bezwaren hebben tegen de voorgestelde regeling
van de Ziekenfondsen, maar dat er geen overeenstem-
ming is tussen fonds en dokter over het salaris.

Het blijkt, dat daarover nog overleg wordt gepleegd.
Daarna wordt de vergadering gesloten.

Schilderswerk isvertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 182
Surgern. Engel bertstraat 40 — Zandvoorft
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Orgaan der Gemeente Zandvoort
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE

~ F F I C I E E L E BADCOiJIUNÏ met Badgastenlijst
ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar ƒ 2.50

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.50

Afzonderlijke nummers „ 0.10

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg' 1 Telefoon 135

Van onze Wereldreizigers*
Uit hun dagboek.
21 November, Woensdag. Vroeg uit de veren. Meer

en meer blijkt, dat wc beiden een flinke kou te pakken
hebben. Dat bewijst onze voorraad zakdoeken, waar
we bijna doorheen zijn. Die verkoudheid doet aan onze
stemming echter niet of, die is reuze.

Wij zijn verhuisd en staan nu met de (Jiver tegenover
de woning van onze Hollandse vriend Beekman.
Na ons opgeknapt te hebben gingen wc bij hem ont-

bijten. Daarna naar de post om brieven te halen en
naar het dagblad Paris Soir voor onze foto's.

Wat een gebouw, je verdwaald er in. Een oplaag van
rond 1.500.000. Gelukkig zijn overal liften, waarvan we
een dankbaar gebruik maakten, want we moesten hele-

maal boven in het gebouw zijn.

Ook naar de Matin zijn we nog geweest.

We besloten 's middags te gaan werken in de studen-

tenbuurt.
Maar 't was te koud. Na een kwartier waren we uit-

gewerkt. Daar we met schrijven achter waren, besloten

"we, om dat maar eerst in te halen.

De brieven hebben we op het postkantoor geschre-

ven. Ook voor de krant. Drie uur lang.

Daar we in Parijs moeilijk ons potje op de straat

kunnen koken, hebben we gedineerd voor 18 frs. Tot
laat in de nacht Parijs bekeken, de kerken, Mont Mar-
tre en de Maag van Parijs (de Hallen).

't Werd half drie, Goedennacht.
22 November, Donderdag. Om 8 uur er uit. 't Was

vorstig weer en dus gauw bij vriend Beekman een toe-

vlucht gezocht. Ontbeten en daarna proviand bijgevuld

en de fietsen goed nagezicn.
Op de achterwielen hebben we een nieuwe rem ge-

kocht, want onze tocht heeft ons streekwijs gemaakt.

Een strop bezorgde ons de douane. Voor 1000 stuks

kaarten moesten wc 80 frs invoerrechten betalen.

We zijn ook nog naar de K.L.M, geweest voor re-

clame en we spraken de vertegenwoordiger te Le Bour-
quet. Maar we moesten daar naar toe komen en dat

konden we onmogelijk.
Met de Metro hebben we toen maar een reisje ge-

maakt. Dat kostte ons zeven spie.

Daar we van plan zijn naar Dyone te trekken, heb-

ben we flink boodschappen ingeslagen. Voor veertien

dag hebben wc vet gesmolten. Dat gebeurde bij Beek-
man thuis.

Ons galgenmaal bestond uit bruine bonen. Daarop
volgde een genoeglijke avond. Een gezelschap van wel
zes Hollanders, twee Fransen en een Ostenrijker. De
kaart bestudeerd en zo werd het één uur.

Toen naar kooi.

Daar is uit 's werelds duist're wolken
Een licht der lichten opgegaan.

De donkere dagen voor Kerstmis, waarin wij ons
voorbereiden tot de viering van het Kerstfeest, het
feest van het licht, van belofte, van verzoening, van
opoffering, van verbroedering, van vrede, wij leven er

thans middenin.
Ze zijn triester dan ooit van duisternis rondom ons,

van strijdensmoeheid, van ellende, van wanhoop, van
armoede, van verbittering, van verwarring, van wan-
trouwen, van vijandschap, van wapengekletter.
En toch .... uit de duistere wolken komt het licht

der lichten op, nu weer, en telkens weer, en daarvoor,
eeuwen terug.

Het licht der lichten, dat alles overschijnt, met zijn

weldoende warme stralen, dat elk schepsel, dat er zich
toe wendt, koestert en overgiet, en steriliseert en ver-
rijkt.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Deze enig geboren Zoon — het Kerstkind, het Chris-
tuskind is het Licht der Lichten. Hij, de Prediker van
alles wat goed is, wat de wereld kan maken tot een
Paradijs, hij, die liefde kwam brengen, verdraagzaam-
heid, eerlijkheid, opofferingsgezindheid, bovenal Vrede.
Deze Profeet heeft tijdens zijn leven op aarde, ge-

predikt, nadat zijn wegbereider, Johannes de doper, de
mensheid geprepareerd had op zijn komst, en gezegd
had: Bereid Uw harten, want na mij komt de Verlosser
die u en ik niet waard ben, dat ik zijn voetbedekselen
vastmaak.

Jezus kwam en heeft de belofte volkomen ingelost.

Omgeven door zijn discipelen is hij langs stad en dorp
en vlek gegaan en overal waar hij kwam, heeft men zijn

woorden ingedronken. De boodschap, welke hij bracht,
was blijde. Eenvoudig overgedragen, begrijpelijk voor
iedereen. Zelfs voor de kinders: laat de kinderkens tot

Mij komen, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zijn aanhang groeide met de dag, en werd ten slotte

zó groot, dat de autoriteiten zich angstig afvroegen:
Wie is deze man, die zo'n beroering brengt onder het
volk? Legt deze Prediker het er niet op aan, onze
macht te ondermijnen? En ook de Priesters gingen zich
onbehagelijk gevoelen: deden zij niet hun best in de
tempels om hun gehoor het goede voor te houden. De
Farizeeërs, wien de godzaligheid van het gezicht af-

droop, biddenden op de hoeken der straten en op de
pleinen, zo maar, in het openbaar, met de spreuken
geborduurd op de kragen der mantels, waren er soms
edeler mensen dan zij, vonden het ongehoord.
Wat zou er van hun invloed overblijven, en van hun

aanzien en van hun geldbuidel, als die Nazarener

23 November, Vrijdag. Om half acht werden we
gewekt door werklui, die ons wagentje stonden te be-
studeren. Onze vriend aan de overkant was nog niet
wakker. Wij hem gewekt. We vonden daar nu ook nog
een Hollandse kunstschilder. Na koffie gedronken te

hebben bij de pleegzoon van Beekman een hartelijk

afscheid.
Tot het laatste toe bleet Beekman ons trouw, want

hij leidde ons door de stad op weg naar Fontainebleau
Tot het laatste ogenblik heeft hij ons alles laten zien.

Zo ook op deze toch nog de Romeinse Arena. Een
bouwwerk van 2000 jaar oud. Ook de Moské hebben
we van buiten bekeken, een park met dieren en de
schitterende Botanische Tuin.
Nogmaals afscheid en de vaste verzekering, dat

Beekman onafscheidelijk aan onze Parijschc indrukken
verbonden was voor altijd.

Om twaalf uur verlieten wc Parijs, maar reden nog
wel twee uur door de buitensteden. We kwamen toen
bij het vliegveld van Orsay.
Dit ligt heel mooi en het heeft drie grote hangars van

175 m. lengte. Daarnaast nog een aantal kleinere.
't Was een mooi punt om ons brood naar binnen te

werken. Afleiding was er genoeg, want het was ontzet-
tend druk met het komen en gaan van vliegmachines.
Zodra we buiten Parijs kwamen, kregen we mooi,

zonnig weer.
Onze omstreken waren heel mooi, afwisselend boe-

renbedrijf en industrie. Later kwamen meer bossen en
natuurlijk weer bergen. Die waren niet voor de poes.
Vier stuks moesten wc beklimmen. Daardoor brachten
we het deze dag niet verder dan Pont Thierry, nog
18 k.m. van Fontainebleau.
De bruine bonen smaakten weer best. Daarna de wa-

gen eens flink schoongemaakt en 't bedje eens goed op-
geschud. Want ook dat hadden we, in Parijs niet kun-
nen doen. De rest van de avond aan brieven en schrijf-

werk besteed.
We staan nu langs de hoofdweg. We hebben 42 k.m

afgelegd en verlangen naar bed.
Morgen willen we heel vroeg weg om'vcel te" geme-

ten. We gaan dan door een deel van Frankrijk, dat
vroeger vulcanisch was, dus over blauwe rotsen.
De zon gaat schitterend onder. Net als op een zomer-

avond op Zandvoort. Je hoort het ruisen van de zee
natuurlijk niet. Maar het gefluit en gesjilp van de vo-
gels en 's avonds en 's nachts de nachtegaal.
Om tien uur naar bed.
24 November, Zaterdag.
Heerlijk geslapen, aan een stuk door na de drukte

van Parijs. Om acht uur op stap. Het weer was wat
triest, doch wij hebben ons verzet en tegen de drukken
de stemming ons gewapend met gefluit en gezang.

hun nog langer het malse gras voor de voeten weg bleef
maaien.
Daar moest een eind aan gemaakt worden. De Over-

heid mocht het niet langer dulden en die Overheid had
er wel oren naar. Tja, het was voor haar ook niet zo
pleizierig. Flad hij niet gezegd, dat Zijn Vader opper-
machtig was. Dat stond gelijk aan opruien: was er ie-

band machtiger op de wereld, dan de Keizer der Ro-
meinen?
Oppakking dus, en over hem richten. En al kon de

opperrechter, de Stadhouder Pilatus geen schuld in hem
vinden, uit den weg moest hij geruimd worden, de op-
roer-kraaier.
En zij, die nog enige dagen te voren gejuicht hadden

„Hosanna", riepen nu even hard ,.Kruist Hem, naar
Golgotha".

Is er sinds dien tijd iets veranderd? Hebben
wij nog niet onze „Priesters", onze „Farizeeërs". Zijn
er ook thans niet, die ondergrondse stromingen, wier
heilloos gedoe de pogingen tot opbouw, verbeteringen,
overeenkomsten, vrede, tegenwerken om hun zelfs wil?
Omdat hun geldbuidel in gevaar komt, hun haan geen
koning meer zal kraaien, hun invloed gaat tanen, de
glans van hun aanzien gaat verbleken, hun makkelijk
leventje in gevaar komt, hun „heiligheid" in het juiste
daglicht komt te staan?
Indien die elementen eens tot krachteloosheid ge-

doemd zouden worden. .. dan reeds waren wij een
goed eind op weg naar een betere wereld.
Wij weten dat zri er zijn. Wij kunnen ze zelfs aan-

wijzen, openlijk, wij signaleren hun praktijken, wij ont-
mantelen hun bedoelingen, wij stellen hun „heiligheid"
aan de kaak, en toch..... blijven wij tot op den huidi-
gen dag machteloos, hen naar hun Golgotha te bren-
gen.
Waarom dan?
Omdat het licht der lichten, dat telkens weer uit

de duistere wolken tot ons komt, voor een groot deel
der mensheid niet schijnt, of, juister gezegd, niet gezien
en hun betekenis niet begrepen wil worden.
Och, wij horen ervan, vieren zelfs Kerstmis, onder

de Kerstboom, in de Kerk misschien zingen we „Stille

nacht, heilige nacht, waai schijnlijk nog de Engelenzang:
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, schui-
ven aan de extra toebereide Kerst-dis, en daarmede is

onze oppervlakkige Kerstherdenking afgelopen. Er
blijft niets van hangen: de Kerstpreek heeft ons even
ontroerd (wat sprak de dominee of de Pastoor mooi)
en als we met onze kennissen uit de kerk huiswaarts
gaan, dan luisteren we gretig naar: zeg heb je het ge-

hoord van Jansen, of Pietersen, of Gerritsen! Had je

Bovendien was 's morgens de suikerbus omgevallen.
Dat brengt vreugde nietwaar? Of veel goeds.
Voor we Fontainebleau konden bereiken, moesten we
eerst weer een flinke berg nemen. Maar we kregen
hulp. Een Franse heer kwam met zijn auto ons helpen,
een touw aan de Uiver en daar vloog het tegen de berg
op. Wij er achter aan tippelen mijnhcertje! Deze berg
was de eerste, die we zo van zelf opgingen.
Vandaag hebben we een mooie dag gehad.
Even voor Fontainebleau reden wc door een mooi

woud. Hier zijn we afgestapt en hebben een uurtje
rondgedwaald tussen de beroemde blauwe rotsen in het
bos van Fontainebleau.

Schitterend was het hier. Een paar stukjes rots heb-
ben wc met een dankbaar hart bij onze souvenirs ge-

borgen. Dat deze mooie streek veel door toeristen be-
zocht wordt is geen wonder.
We moesten verder over Mozet, de grote weg op

naar Montriau en om vier uur bereikten wc daarna
Villcncuvc Ia Cuyard.
Daar hebben wc ons heerlijk te goed gedaan aan

aardappelen met snijbonen en Franse biefstuk. Genoeg-
lijk hebben we daarna genoten van een glaasje wijn,
terwijl we ons schrijfwerk afmaakten. Om tien uur naar
bed.

25 November, Zondag. Of wc vermoeid waren. Om
negen uur moest ik nog door mijn makker wakker ge-
maakt worden. Nu ja, 't was Zondag en alles dus op
ons gemak gedaan. Om elf uur op stap om Lens te

halen. Maar daar waren we al om een uur. 't Was een
vlakke weg en daar 'hadden wc natuurlijk niet op ge-

rekend.
Ook deze reis was een schitterende tocht.

Het postkantoor was nog open. Toen onze brieven,
die wc hier hadden verwacht door laten zenden naar
Montbord, waar we hopen Woensdag te kunnen zijn.

't Weer was wel fris, maar toch mooi. Onze weg gaat
nu langs de Yvonne, een rivier, die zich tussen de ber-
gen door kronkelt. De weg ook natuurlijk. Maar dat
gaf niet, want het was een mooie weg van beton^
Een Krans voor de uitvinder daarvan, hebben we be-

dacht. Steeds hebben wc door mooie dorpjes gereden,
nu zakt de zon heel mooi achter de bergen weg.
Even voor Villevalier hadden wc ons eerste wcgon-

geluk. We werden door een auto aangereden en bots-
ten tegen het trottoir op met een vaart van 30 k.m.. Ik
dacht, nu gaan we in de soep, maar 't liep wonder best
af.

We besloten bij Villevalier ons kamp nu maar op te
slaan. Eerst eten. Snijbonenklick met rijst toe. 't Was
wel een beetje aangebrand, maar we waren de schrik
van onze botsing al weer te boven en aten alles tot het
laatste restje op. (Zie verder op pag. 3.)

dat ooit van die vent gedacht? Ik heb altijd wel gezegd:
hij deugt niet.

Natuurlijk — zo te leven is toch veel makkelijker,
dan naar Jansen of Pieters of Gerritsen te gaan en hun
te zeggen: Kerel, is het waar, zit je zó in de put. Laten
wij eens praten en zien of er te helpen is.

Dit is zó veel moeilijker, en eist van ons opoffering,
hulp, liefde, verdraagzaamheid, vertrouwen, medeleven
goedheid. Dat wil zeggen- de daad, en doen valt niet
mee, vooral niet tegenover zeggen.

Houdt wat je hebt, en blijf wie je bent is volkomen
in strijd met hulpvaardigheid en verdraagzaamheid.

Zie hier de kwaal der mensheid, in enkele woorden
gezegd. Iedereen en alles strijdt immers voor zichzelf.
Allen voor allen is mooi in theorie. Toepassing in de
praktijk.... daar lijkt het voorlopig niet op. Integen-
deel, we zijn er ver van verwijderd. Zeker, er worden
schuchtere poging gedaan, en we kunnen in de laatste
tijd zelfs op enige successen wijzen, doch het is nog zo
heel, heel weinig in verhouding tot het vele, wat gedaan
moet worden.

Hoe dit dan te bereiken? Slechts dan, wanneer wij
allen de Kerstboodschap verstaan.
Niet alleen door te zien, dat het licht der lichten is

opgegaan, maar tot het schijnsel te komen, alle volke-
ren, en gij mijn ziele, het te aanbidden. In het bijzonder
dit laatste. Door het schijnsel te aanbidden, vertrou-
wen wij er in, geloven wij er aan, geven wij ons er aan
over, en leven er in.

Als we zo ver zijn, is de ellende van ons geweken.
Dan komt de vrede, waar we naar snakken, te begin-
nen met de vrede in onze ziel.

De schijnsel van het licht der lichten, door ons in
overgave van geloof, en vertrouwen aanvaardt, ver-
drijft alle schaduwen, tot de schaduw van de dood toe.
De dood heeft nu geen verschrikking meer voor ons,
hij is de overgang tot een aanvaardbare eeuwigheid
voor een rustige ziel, de stervende mens, dat het licht
der lichten aanbeden heeft roept uit: dood, waar is Uw
prikkel, hel waar is Uw zegepraal.
Dit is de grote, de heerlijke, de belofte volle beteke-

nis van het Kerstfeest, het licht, dat de duisternis
overwint, het licht, dat de dood overwint. En de groot-
ste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.
Het licht der lichten, dat de zonde bant, en de genade

er voor in de plaats stelt. De telkenmale weer opnieuw
gebrachte Kerstboodschap, ook nu weer.

De nacht der zonde zal verdwijnen
Genade spreidt haar morgenrood!

Kerstmis 1934. Nadruk verboden.
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Deze week opvoering van de crème der Wereldproduc-
tie 1934.

Zaterdag 22 t.m. Maandag 24 December - 8 uur

DE

3 Dagen opvoering van een subliem programma.

MARY&ÊA EBSERTM in

HAWAIÏ
Een heerlijke amusante film, naar de wereldberoemde
operette van PAUL ABRAHAM. Verdere medespelen-
den: HANS JUNKERMAN, IVAN PETROVITCH,
ERNST VEREBES en vele anderen.

Een geweldige succesfilm.

Als 2de hoofdfilm de grote superfilm der Metro-Gold-
wyn productie 1934

nnÓL&jCé.

MAUREEN O'SULLJVAN
\

4
'S

s$2

Een zeer romantisch filmspel met een opeenvolging van
de mooiste taferelen. In de hoofdrollen: ALICE
BRADY en MAUREEN O'SULLIVAN.
Werd met enorm succes in theater Tuschinski te Am-

onder de 14 jaar
sterdam vertoond.

Geen toegang
Parket f 0.40, Parterre f 0.60, Staties en Balkon f 0.80

Loge f 1.— plus belasting.

Zondagmiddag 2,30 Famiüe-Kinder-Matinee
Als Hoofdnummer:

LL0YB in'

Groot komisch filmwerk waarbij U zich kostelijk zult

amuseren.

Verder amusant Bijprogramma

Entree 15-25 en 40 et pius neh
Plaatskaarten en -bespreking voor alle

voorstellingen in sigarenm. Eisenhardt,
Stationsplein - Zandvoort

i

ALS Ü Z
de geweldige sortering die wij brengen

de enorme voordelige prijzen

de eerste klas kwaliteiten

dan koopt U voortaan alleen bij

't Manufacturenmag. De Waa
40 Haltestraat

Nu weder een uitgebreide keuze Kerstgeschenken.
In Dames, Heren- en Kinder HANDSCHOENEN,
Heren Overhemden, Dassen, Doosjes Zakdoeken, Zeep
Shawls, Pullovers, Vesten, Kousen, Sokken, Tafellakens
Kleedjes enz. enz. een ongenke sortering.

U bent dom, indien U als voorheen naar Haarlem
reist, om Uw inkopen te doen.

Wij zorgen, dat deze reis overbodig is, en dat U veel
voordeliger uitkomt door in Uw eigen gemeente te

kopen.

Profiteert nog heden en komt allen op naar 't

Manufacturenmag. „DE WAAG"
4Q Haitestraat 4Q

AMSTERDAM ZANDVOORT LEIDEN
HET HUIS VAN GEWAARBORGDE KWALITEIT.

Eens klant blijft klant*

1

GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Leesbibliotheek

„GELRIA"

ZANDVOORTSE
COURANT

Telef. 135 — Achterweg 1

GOED DRUKWERK

BEKENDMAKING.
N.V. Handels Mij. „De Ster."

De commissaris van Politie te Apeldoorn maakt be-
kend, dat hem herhaaldelijk inlichtingen worden ver-
zocht omtrent de N.V. Handels Mij „De Ster" die te
Apeldoorn gevestigd zou zijn.

Hun, die met deze N.V. in relatie wensen te treden
zij medegedeeld, dat genoemde N.V. slechts in naam te

Apeldoorn doch in werkelijkheid gevestigd is te Baarle-
Hertog, Kerkstraat 9.

Directeur van „De Ster" is Adrianus Bernardus
Akkermans te Baarle-Hertog.
Tegen dezen directeur en zijn instellingen is herhaal-

delijk in het Algemeen Politieblad en de dagbladen ge-
waarschuwd door diverse autoriteiten.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 10 tot en met 15 Dec. werden 28 Kuip-
en 322 Douchebaden genomen.

Zandvoortsche Brandstoffenhandel
Jb van Duivenboden 4t% M/ Hollenberg

Haltestraat 45 - Tel. 327 f\ Diaconieh.str. 1 -Tel. 157

GIRO : 98208

H. van der Meij v.h Wed. J. Kapteijn

Zandvoortschelaan 319 - Telef. 26099

HolL-, Belg, en Eng. ANTHRAGIET

Droge Brechcokes steeds voorradig

SAMBO EN jocko y
AVïïr

w
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AP
,— door G. Th. Rotman (Nadruk verboden)

De toestand wordt nu ?eer gevaarlijk, Maar Jocko's hart is diep gewogen
Maar Sientje neemt een kloek besluit: Door zulk een wandaad, wreed en laf!

Ze trekt de gasslang van het kooktoestel, Hij sluit de kraan; vol woede trekt hij

En houdt die vlak voor Sambo's snuit; In één ruk heel de slang er af,

Knipogend, draaierig en raar, En deze daalt nu keer op keer,
Zakt hij bewust'loos in elkaar! Met kracht op Sientjes hoofdhaar neer



Met de Feestdagen smullen??
EET DAAROM:
KERSTROLLADE, per pond 50—60 ei

ROSBEEF, per pond 60—70 et

EXTRA RECLAME:
3 POND VARKENSROLLADE ƒ 1.20

Vieeshouwerij D. BOON
VAN OSTADESTRADESTRAAT 1 — TELEF. 539

Na het eten nog even naar de toppen van de krijt-

rotsen. We hadden vandaar een prachtig uitzicht over
•ons kamp en over de vallei van de Yvonnc.
We hadden toch nog 48 k.m. afgelegd. Maar om ze-

ven uur bromden we reeds als beren. Morgen wacht ons
<een zware taak.

26 November, Maandag. We hadden een rustige

nacht maar vonden het 's morgens bij het wakker wor-
den, koud. Toen we de tent openmaakten cen wit ge-

zicht rondom. Het had die nacht rijp gevroren, 't Was-
water onbruikbaar, geen brood aan boord, want de win-

kels zijn 's Zondags dicht. Dus enkel thee. Onze fiet-

sen waren niet om aan te pakken. De Hollandse vlag

liing stijf en ons linnenhutje had cen ijslaag van cen

c.m. dikte, 't Viel ons niet mee, maar wc konden toch

slecht in bed blijven. Toch op stap. Onderweg dikwijls

gestopt om onze handen warm te slaan. De eerste de
beste boulangerie was voor ons en toen flink ontbeten.

Nadat we twee uur gereden hadden begonnen wc
wat bij te komen.
We kregen flinke 'heuvels te nemen, doch kwamen

niet slecht vooruit. Wc reden over Joigny,_ Laroche,

Brienon sur A, St. Florcntin, Flogny en zelfs nog 10

k.m. voorbij Tonnerre. Liefst 70 k.m.

Door de -vorst was het zeer mistig. We zagen daarom
van de omstreken heel weinig. Wel veel-bossen, vooral

dennebossen.
We zagen er de gehele dag uit als Yscomannetjes en

onze hut was net een ijshut. Het water in onze velfles-

sen was hevroren. Maar niets kon ons de goede stem-

ming ontnemen. We bielden er de moed in. We hebben
wel eens meer met kromme vingers aan het hek van

het voetbalveld gewerkt of zijn met 28 graden vorst

naar Haarlem gefietst 's morgens om vijf uur

In Tonnerre brood en boter gekocht. Goede boter,

daar andere niet te krijgen was. Die kost hier ƒ 4.50 en

het was dus cen dure dag en het kon niet lijden. Ock
moesten we nog lucifers hebben.

In het dorpje Sezinnes, 10 k.m. voorbij Tonnerre,

hebben we ons kamp opgeslagen onder grote dennen.

Eerst voor 't eten gezorgd, gebakken rijst, brood toe.

Toen aan de was, za"kdoeken en sokken, want daaT wa-

ren we door heen. 's Avonds voor ons schrijfwerk een

lekker warm cafétje opgezocht. Daar geschreven on-

der bet genot -van een lekker flesje wijn. Dat kost hier

maar dertig cent. Toen we helemaal opgeknapt waren

-weer naar ons hutje.

De sokken en zakdoeken keken ons stijf aan. Toch

is het weer iets zachter en we hopen dat deze nacht

niet zo koud zal zijn als de vorige.

Morgen hopen we brieven te halen te Montbard en
• tevens een goed eind op te schieten in de richting Dyon

't Is nog 1 15 Tc.m. -voor Dyon.
Met onze jassen sluiten we de tent potdicht, dat

houdt de kou tegen. Om negen uur gaan we onder zeil.

De groeten aan alle vrienden en bekenden uit Sezin-

m MotieiFijnstrijkerij §

nes van
26 November 1934.

Jan en Aric.

ZANDV. CRICKET- EN HOCKEY-CLUB.

Zondag a.s. spelen drie elftallen der hockey-afdeiing

tegen de Beverwijkse Hockeyclub „Strawberries" te

Driehuis-Westerveld. Onze dames spelen tegen een

«ombinatïe der Strawbcrries-dames; ons Ie herenelf-

tal tegen Strawberries II en ons tweede herenelftal te-

gen Strawberries III.

Beide herenelftallen krijgen dus een tegenstander die

een klasse sterker is dan waartegen tot nu toe is ge-

speeld.
Vertrek: Zondagmorgen precies kwart voor negen

met een bus van het tramplein.

Op Nieuwjaarsdag worden door al onze elftallen wed-

strijden gespeeld op het terrein der Voetbalvereniging

„Zandvoort" die haar terrein daartoe welwillend aan

ons afstaat.

Bijzonderheden daaromtrent worden volgende week
vermeld.
Zaterdagavond a.s. 8 uur wordt een speciale club-

avond gegeven in de Bar van Monopole, waar alle leden

verwacht worden. Toegang gratis. Degenen, die nog

niet hun contributie hebben betaald, worden verzocht

dit op deze Zaterdagavond te doen.

DE LELIE99
99
HALTESTRAAT 58

Steit U prijs op een goed verzorgde
FIJNE WASCH, dan is ons adres het

aangewezene ! S !

Alles handwerk, dus geen slijtage aan
Uw goederen.

BOORDEN 7 8 et

OVERHEMDEN 25 et
JASSEN 25 35 et

OPGEMAAKTE WAS p. KG. 30 et

APPRETEREN VAN GORDIJNEN.

Op Uw Feesttafel

DOOD WATER.
Over deze film is raeds veel geschreven en wordt

nog dagelijks veel geschreven.
Geruchten liepen het eerste draaien van dit lint voor-

uit en Dood Water had rejds zo'n roemrijke naam ge-

kregen in Europa, dat onze pers en onze critici bij de

eerste aankondiging in Nederlanl niet konden weer-

houden: Eindelijk.
Toen wij verleden week de medsdeling van de Hol-

landse première lazen, dachten we dadelijk: Nu zal

dat beroemde lint ook spoedig in de Hollandia Bios-

coop komen.
We kennen de activiteit van den heer Koper en wc

vertrouwen daar ook op. Een vertrouwen, dat bij de

goede leiding van de Hollandia Bioscoop ons nog nooit

teleurgesteld heeft.

Zoals we bij Dood Water dachten is het ook uitge-

komen. Enkele dagen na de eerste filmavond staat

Dood Water reeds op het programma van de Hollandia

Bioscoop. En nog wel op het Kerstprogramma. Dat
wordt dus voor ieder een extra gunstige gelegenheid,

«om met dit Kunstwerk kennis te maken.
Want een kunstwerk is het. Er zijn nog maar zeld-

zaam weinig filmlinten geweest, waarover de grootste

lof zo eenstemmig gunstig oordeelde als over het lint

Dood Water.
Er is nog zeldzaam een filmlint geweest, waarheen

de Europeese belangstelling zo trok, waarop de gehele

Hollandse aandacht zich zo met ongeduld geconcen-
treerd heeft als dit filmlint.

Dood Waterl

KERSTKRANSEN

KERSTBROOD
van

L, J. RINKEL

v.h. H. J. CARELS
- TELEFOON 22 -

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

H* G* van Riessen
Jan Snijerplein 11 — Telefoon 554

EET MET DE KERSTMIS
ROLLADES
3 p. f 1 .50 (Osse of Varkens.

in prijs werÊamgdi
Simplex Neo met Remnaaf ƒ 38.00
Simplex Cycloïde Rijwielen .... ƒ 57.00
Simplex Seroo met Trommelrem . . . ./ 49.50

Vanaf 1 Januari uit voorraad leverbaar:

RALEIGH RIJWIELEN vanaf ... . f69.00
RUDGE WITHWORD RIJWIELEN f 61.50

Mijn devies, steeds het beste te leveren bewijs
ïk hiermede niet de drie beste merken Rijwielen
op Zandvoort te brengen.

Geen marktprijzen, maar vaste prijzen voor ge-
heel Nederland.

Verder Hevea en Vredestein banden vanaf 95 et

Binnenbanden vanaf 49 et

EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING.
Enigste Speciaalzaak alleen voor Rijwielen en

Motoren.

Rijwielhandel JAN POOL
VAN OSTADESTRAAT 3

Agent: Simplex, Raleïgh en Rudge Withword-
Rijwielen.

Start Uw wagen lastig??
Laten wij dan Uw carter vullen met MOBIEL
ANTIE, de winterolie bij uitnemendheid.
Laag stollingspunt. Gelijkertijd kan dan onze
deskundige Uw starterbatterij en aansluitklem-
men opmeten en gratis controleren.

Automobielbedrijf „Rinko"
TELEFOON 224 Afdeeling Reparatie.

RAADS-VEUftADKRINÜ
Woensdagmiddag cm twee uur werd ten raadhuize

een raadsvergadering gehouden.
Du/c vergadering ging \oorat aan de behandeling \ an

de gemeentebegroting.
Aanwezig waren alle leden.

Ingekomen stukken.
Ziekenfondspremie.

Door Gcd. Staten was goedgekeurd het raadsbesluit
waarbij door de raad besloten was tot gedeeltelijke be-
taling van de premies voor het ziekenfonds \an de
werklozen. Voor 1934 was begroot een uitgaat van
J 260.

Achterstand pacht.
Naar aanleiding van ele achterstand van sommige

pachters van ijskarren, waaronder een bedrag van
./ 1735, stellen b. en W. de raad voor, tic contracten te
ontbinden om meerdere schade in 1935 te voorkomen.
Op voorstel van den heer \V. Paap, die meent cen be-

middelingsvoorstel te kunnen elocn, wordt elcze kwestie
naar de besloten zitting verwezen.

Landelijke Federatie.
Het verzoek van de heren J. Molenaar en W. Koper

e.a. om bij werkverschaffing niet minder aan loon uit
te betalen dan de steunbedragen zijn wordt in handen
van B. en W. gestclel om prac-advics.

O.S.S.
Uit de begroting heeft het bestuur van O.S.S. gezien,

dat voorgesteld -wordt huur voor het gebruiken van het
gymnastieklokaal van school C te vragen. Zij wijzen
op de slechte toestand van de kas, die cen huuruitgave
niet elragcn kan.
Verder op de diensten van O S.S. en haar zorg voor

het lokaal door schoonmaakster, werktuigen, gordijnen
enz. Zal bij de begroting behandeld worden.

Vertrek Borst.
De heer Borst had eervol ontslag gevraagd als leer-

kracht aan school A wegens een benoeming te J Icem-
stedc. Aan dit verzoek worelt voldaan, liet geeft ech-
ter de heer Elfiers aanleiding om zijn leedwezen over
dit vertrek uit te spreken. Daar verandering de laatste
tijd aan tlezc school veelvuldig voorkomt, meent hij,

dat daar voor cen aanlcidcnele oorzaak is. Hij vraagt
B. en W. cen onderzoek te elocn instellen en wil m bc-
bcslotcn vergaelering gaarne nadere mceledclingcn ver-
strekken. Deze besloten zitting wordt hem toegestaan.

Belt.

Wethouder Slegers deelt mede, dat het verzoek van
de tegenwoordige krachten is binnengekomen om hen
voor ./ 2350 per jaar weer te belasten met het bcltwerk.
Met algemene stemmen besluit de raad dit weer voor

één jaar te doen.
Tweede sportterrein.

Verder deelt Wethouder Slegers meele, dat de Comm.
van Bijstand besloten heeft om pogingen aan te wen-
den, dat het tweede sporttrerrcin m Plan Noord in

werkverschaffing kan worden uitgevoerd.
Met algemene stemmen wordt aan elit plan goedkeu-

ring gehecht.
Kersttoeslag.

Wethouder Molenaar deelt mede, dat B. en W. het
voorstel aan de raad doen, om de toeslag van de Kerst-
toelage, zoals die door de regering is toegestaan voor
werkende werklozen ook geldig te verklaren voor, die

in de zogenaamde stopweek zijn ingedeeld. De uitgaaf
van ƒ 600 vrvagen. De raad keurt het goed.

Onderling Belang.
Betreffende het verzoek van Onderling Belang om

iets te doen voor de jeugdige werklozen en geschikte
wcrkgclegcnhciel te zoeken zullen B. en \V. nader ad-
vies uitbrengen.

Natuurschoon.
Volgens advies van den heer Zwiers wordt besloten

toestemming te verlenen tot het afgraven van 35.000 AP
duinzand op de grens van de gemeente onder voor-
waarde, dat de hellingen dadelijk worden vastsgezet
door beplanting.

In een volgende raad zal beslist worden of daarvoor
een waarborgsom gevraagd zal worden, zoals de heer
Elffers voorstelde.

Raadsagenda.
Meters en Gas.

Met algemene stemmen wordt het voorstel van den

Het aanleggen van de dijk, die Holland met Friesland
verbindt, heelt de grote aandacht van de gehele wereld
weer eens op de krachtige macht van het kleine Hol-
land gevestigd.
Haar ingenieurskunst heeft een succesvolle uiting van
ondernemingsgeest mogelijk gemaakt, waardoor in elc

ganse wereld de oude naam van Holland haar glorie

vernieuwde.
De massale dijk, dwars door de zee, uren lang!

Onze twaalfde provincie in wording als object voor
herwinnen van w/elvaart en vruchtbaarheid! Een tita-

nen arbeid, die gestaag en zeker werd voltooid in haar
werk en waardoor tevens aan duizendtallen kleed en
kost werd verschaft in deze voor den werkende zo be-
narde tijden.

Een terugvorderen van Hollands machtigste vijand,

van de bijna ontembare zee, van dat, wat duizenelc
jaren gelcelen in een wilde rooftocht van door storm-
wind opgezweepte golven aan het drasse oppervlak
van Neerlands bodem was ontstolen.
Bewondering daarvoor!
En terecht!
Maar daarnaast een getroffen deel van ons volk, dat

door diezelfde dam zich afgesloten ziet van hun toe-

komst.
Dat door diezelfde dam als met een onverwrikbare

ijzeren muur hun bestaan zien opgesloten in cen ruimte
steeds meer beperkt en bepaald.

In de beperkte ruimte, waar niets anders rest dan 't

wachten op de verstikkingsdood, die langzaam, o zo

langzaam nadert binnen het deel, dat werd afgesloten

van hun zee.

Vrije mensen, die in een vrij bedrijf op de vrije zee

Misschien zullen zij zich leren schikken, omdat hun
zelfstandig hun eigen brooel vcrelicndcn.
En nu?
De vrijheid van hun zee beelwongen, hun netten en

hun schepen in eiotte rust \ertcrcnel, hun bedrijf uit-

geschakeld en hun boterham, hun eigen boterham, die

ze reeds jaren en jaren zclfstantlig en door eigen wevk-
gecst gedreven op ele zilte zee wisten te veroveren
door de blankgeschubde buit van hun net, hun eigen
boterham afhankelijk van gi

£
t en gave.

Waar ze aan gehecht waren, waar ze in leven en in

gewoonten deel uit maakten van een typisch Hollandse
omgeving, waar ze onvervreemdbaar aan bedrijf met
het plaatselijk karakter van de streek cen geheel vorm-
den, waarin ook hunne figuur betekenis had, daar zijn

ze thans ingeschreven bij het ovcrtallig materiaal.
Voor velen in het buitenland is Marken, is Volcndam

alleen Holland.
Hoc lang nog?
Want de ouderen, ze zullen neer zitten in doffe be-

rusting, misschien nog niet geheel doordrongen van
het gebeuren, dat hun zo'n diep leed brengt.
Ze zullen nog hopen, nog verwachten en hun ogen

zullen blijven zwerven over het zeevlak. Hun ogen, ver-

gezeld van hun geest.

Maar 't lichaam zal zich buigen door verschrompe-
ling van verlangens, omdat nooit meer in volle vrijheid

zij zichzelf zullen kunnen zijn als mens.
Stuk voor stuk zullen ze vallen als het elorrcnelc blad

in dwarrelende vlaag, wanneer de ruwe windschotcn
het hefstbos beroeren.
De jongeren, ze zullen uitzwerven. Ze zullen ver-

strooid worden naar hier en naar elders.



Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

SPREEKUREN:
Maandag van 10—11.30 uur.

Dinsdag van 7— 8.30 uur.

Donderdag van 7— 8.30 uur.

Zaterdag van 2— 4.— uur.

en volgens afspraak.

Behandeling Ziekenfondslcden tegen verlaagd tarief.

heer Cense, directeur der Bedrijven aangenomen, om
met ingang van 1 Jan. 1935 te laten vervallen de bijbe-

taling voor minder verbruik van gas.

Bijbetaling was in deze tijd bezwaarlijk, vooral voor
heen, die door hun verhuring of hun bedrijf meer dan
een meter nodig hadden. De gederfde netto opbrengst
van de heffing van ,/ 375. Bij nieuwbouw zullen gasaan-

leg verplichtend worden gesteld en wel volgens aan-
wijzing van den directeur.

Bestrating Plan Noord.
Door •uitvocrini» van het Bouwplan Reuver op Plan

Noord is uitbreiding van de bestrating en van de rio-

lering nodig. B. en W. vragen daarvoor aan een crediet

van ƒ 5100, welk bedrag door leningspost gevonden zal

moeten worden. De raad keurt dit goed.
Schoonheidscommissie.

In de Schoonheidscommissie was voor de zoveelste

maal een vacature ontstaan.
De heer Groen meent, nu de gemeente beschikt over

een kracht als de heer Zwicrs de S.C. gemist kan wor-
den.
De heer Elffcrs gelooft, dat dan gemakkelijker van

het advies afgeweken kan worden, dan nu, Hij zou be-

roep bij weigering willen openstellen bij raad of bij de
Commissie van P.W.
De heer Koning heeft bezwaar, dat de functie van

den heer Zwicrs maar tijdelijk is.

Wethouder Slegers vindt eenhoofdige leiding beter
en gelooft niet in moeilijkheden met den heer Zwiers.

Hij meent, dat de heer Elffcrs overdrijft.

De Voorzitter hoopt, dat het bedanken van cen lid

niet het motief zal zijn tot algehele opheffing van de
Schoonheids Commissie.
De heer Van Sluisdam gelooft, dat bij opheffing meer

Schilderswerk is vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Telefoon 162

Burgem. Engelbertstraat 40 — Zandvoort

rekening gehouden zal worden met de plaatselijke toe-

stand.
Wethouder Slegers wijst er nog op, dat ook in Bloe-

mendaal de gemeente architect met de commissie van
P.W. deze matrie regelt.

De motie van den heer Groen, waarbij tot opheffing
besloten wordt, wordt aangenomen met zeven stemmen
voor en vijf tegen.

Woninghuur.
Afwijzend wordt beschikt op het adres van den heer

Du Mee betreffende vergoeding te betalen door zijn

vrocgcren huurder G. Zwemmer, die nu een gemeente-
woning betrokken heeft.

De raad oordeelt, dat op 1 Dec. geen achterstand in

huur was.
Met elf stemmen voor en twrec tegen wordt het af-

wijzend advies van B. en W. aangenomen.
Plantsoen Plan Noord.

Met algemene stemmen wordt een gift van ƒ 300 aan-

genomen, aangeboden door Tuschinski's Exploitatie

Maatschappij te Rotterdam voor het aanleggen van een
plantsoen in Plan Noord.

Adres Z.B.B.

Naar aanleiding van het adres van de Z.B.B, om ver-

hoging van steunbedragen, hogere lonen bij werkver-
schaffing, toeslag in wintermaanden en verstrekken van
kleding en dekking, ontstaan uitvoerige besprekingen.
De heer Van Rijnberk schetst de noodtoestand.
De heer Elffers wijst op de geringe kans van een

menswaardig bestaan en op het gevaar van de onder-
voeding. Hulp is hier Christenplicht.

De heer Druijf vindt het adres te laat en wil directe

hulp van gemeentewege.
Wethouder Slegers heeft bezwaar, wat de uitgaaf be-

treft. De lasten worden voor de kleine groep, die deze
lasten moeten dragen te hoog.
De heer Elffers meent, dat hier niemand zich mag

onttrekken aan de plicht van hulpverlening. Hij ont-

kent, dat er geen geld zou zijn. Voor verderf heeft men
millioenen over, dat bewijst het militairisme. Dan moet
men ook de millioenen kunnen vinden om voor de
werklozen de aanstaande dagen tot cen waar Kerst-

feest te maken.
Het afwijzend advies van B. en W. wordt verworpen

niet twaalf stemmen tegen en cen voor.

herinneringen nog niet volledig met het leven vergroeid
zijn.

Maar cen leegte zal hun altijd blijven. Een leegte

daar, waar volgens de wctsorde der geslachtsopvolging
voor hen ook bij hen cen plaats was voor het vrijheids-

lied van de zee.

Langzaam zal een typisch deel van Hollands bevol-
king verdwijnen en dat verdwijnen zal zijn hcegaan
met alle wreedheid en alle ellende aan een uitsterven
verbonden. Reeds nu tekent zich dat af in duister en
donker is de toekomst voor de vissersbevolking van de
oude Zuiderzeekust.
Vooral donker is die toekomst voor hen, die te jong

nog zijn om nu reeds te wijken voor het leed van de
oude dag en die toch weer te oud zijn, om zich te

laten ovcrplanten.
Dood Water brengt dit conflict tussen bewondering

voor het ingenieurswerk en de stoere knuist van den
zecvissers, nu tot werkloosheid gedoemd.
Gedoemd ten ondergang en waaraan volgens de

noodlotswcttcn geen verandering tot ontkoming moge-
lijk is.

Het is een stuk strijd tussen zee en tussen land, tus-

sen genie en oerkracht. Het is een topprestatie van het
geven, hoe Holland in haar grote conflicten en reuzen-
worsteling tot oplossing van haar kwellende problemen
tracht te komen.
Dood Water is cen film, die deze tijd tot eeuwigheid

op het cameralint heeft vastgelegd.
Dood Water is een archief op zichzelf, dat eeuwen

door in de Geschiedenis van ons land een bijzondere
hoge waarde zal houden voor 't nageslacht.
Dood Water is opgenomen volgens het Tobis-Klang-

Wintertijd is Breitijd
HAAK EN BREI MET WOL UIT

De Wolbaai
SCHOOLPLEIN 4 — HOEK WILLEMSTRAAT

Wij zijn voordelig !

10 Gram Pulloverwol 38 et

100 Gram Fantasie Wol 44 et

Prima Jaegerwol, 100 gram 68 et

Zwarte Sajet, ijzerstek, per knot . . . . 25 et

100 Gram Ongebleekte Katoen 11 et

Indanthren Katoen, grote knotten ... 19 et

Koordwol, Reclameprijs, per knot ... 35 et

Wij reserveren Uw wol ! !

Bij ons heeft U een Ruime Sorteering
. _

Kerstgeschenken. Kerstlint en Kersttakjes. H

W* A* Kuik-van Zeyl
GEDIPL. KRAAMVERZORGSTER
- 2 of 3 maal daags verpleging. -

Swaluëstraat 15 - Zandvoort

E. Koning Swaluëstraat f

Werkplaats:

Pakveldstraat 23

Huis- Letter- en
Decoratie-Schilder
Handel in droge en bereide
verfwaren.

Behangselpapieren, glas enz.

Speciaal adres voor liet inzetten van Ruiten enz,

Glas-Assurantie
TELEFOON 181

MONÖPÖLE ZANDVOORT
GROOTE ZAAL

Zondagavond

Leider de Heer J. STOL Jr.

The Monopole Gold Stars

Waarom blijft de ééne zaak langer bestaan

dan de andere???
De ééne zaak kent het A.B.C, van den handel!

Administratie
Boekhouding
Correspondentie.

Een Zaak die slechts één dezer fundamenten ont-
beert, raakt uit den tijd en verkwijnt.

Voor een gulden per week kunt U dit voorkomen!

Vraagt inlichtingen aan:

Administratie-Bureau „Linda"
Hu go de Grootstraat 15 - Zandvoort

film Systeem door de Nederlandse Filmgemeenschap
en wordt voor Nederland en Overzeese Gewesten uit-

gebracht door Metro Goldwyn Mayer.
De productieleiding berustte bij Gerard Rutten, ter-

wijl het succes, dat dit lint de wereldroem bezorgde te

danken is aan de cameraman Andar van Baroy.
Dit lint behaalde op de negentiende Esposizione In-

ternazionale d'Arte Cïnematografica te Venetië in Aug.
1934 een der hoogste prijzen, de Coupe Istituto Nazio-
nale L.U.C.E.
Volgens het oordeel der jury was het licht in film het.

licht van Rembrandt.
Verder medewerking werd o.a. verleend door het

Concertgebouw orkest onder leiding van Willem Men-
gelberg, de Koninklijke Mannen Zangvereniging Apollo
te Amsterdam en van Ernst Busch.
Van de filmpersonen noemen we Jan Musch als Wil-

lem de Geus, Teo de Maal als Jaap de Meeuw, Betsi
Ranucie—Beekman als Aaf de Meeuw, Man Croiset
als Jan Brak en Arnold Marlé als Dirk Brak.
Helga Gogh is Ma artje Brak, Johan Schilthuizen is

Freek en Jules Verstraete een visser.

Onderwerp en sfeer zijn zuiver Nationaal gehouden,
maar bovendien werd Gerard Rutten bezield door het
grootse gegeven, twee tegengestelden, het werk van
moderne ondernemingskracht en techniek en de le-

vensbelangen van de vissersbevolking met haar tradi-

ties en haar deugden, tot een oplossend geheel te ver-
binden.
Een proloog gaat vooraf. De totstandkoming van de

verbindende dijk bezegelt het lot van de visser.

Daarna volgt de filmhandeling, sober als de strijd om
het dagelijks brood. Het is een film over de zee. Liefde

A. van der Vuurst de Vries
PIANO, THEORETISCH
IW UZIEKONDERRICHT

Brederodestraat 163, Tel. 207, Zandvoort
Spreekuren WOENSDAGS van 19.30—20.30 uur

Prospectus op aanvraag

Verhuur.
Met algemene stemmen wordt besloten tot verhuur

van een schuur aan den heer G. Schorder Hobbema-
straat 17 voor een huur van ƒ 52.— per jaar.

Kolenbon.
Met algemene stemmen wordt besloten de kolenbon

ook te doen uitreiken aan hen, die bij de Rijkswerkver-
schaffing zijn ingedeeld.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
Besloten wordt met acht stemmen voor en vijf tegen,

dat de bewuste ƒ 30 verschil van de Amsterdamse
schelpen niet aan de dienst van Maatschappelijk Hulp-
betoon uitbetaald zullen worden.
Belanghebbenden zullen dit verschil pondsponds-

gewijze moeten betalen.
Met de stem van den heer Druijf tegen, die bedragen

hoger wil hebben wordt de begroting van M.H. voor
1935 tot een bedrag van ƒ 33082,95 goedgekeurd.

Lening.
Een lening van ƒ 80530 zal worden aangegaan bij de

Bank van Ned. Gemeenten, om daarvan aan te schaf-
fen een autobrandspuit, een vuilnisauto en voor uit-

breiding van het buizennet van gas- en waterleiding.
Benzinepompen.

Afwijzend wordt volgens het voorstel van B. en W.
beschikt op het adres van de N.V. Bataafse Import
Maatschappij om tot verlaging van de precariorechten
over te gaan voor geplaatste benzinepompen.

Steunregeling.
Met algemene stemmen wordt de voorgestelde steun-

regeling goedgekeurd, nadat Wethouder Molenaar op
een vraag van den heer Van Sluisdam heeft toegelicht,

dat een visserman zolang als visserman blijft ingeschre-
ven, totdat hij in het particuliere bedrijf een andere
baas heeft gevonden.

Onderhoud wan Huizen
Soüed en Goedkoop uitvoeren van alle

Timmer- en Metselwerk.

P. SCHAAP -
-Prinsenhofstraat II -Tel, 439

Maatschappelijk Hulpbetoon.
Herkozen worden als leden van deze commissie de

aftredende leden de heren J. van Sluisdam, A. v. Rhijn,
P. Keuris, T. Koper en G. Bakkenhoven.
In de plaats van de heer H. A. Thiemeycr wordt met

zeven stemmen tegen zes gekozen de heer Haan.
In de vacature Heeres wordt gekozen de heer J.

Zwemmer met tien stemmen en twee op den heer A. J.

Hollenberg.
R.K. Onderwijs.

Besloten wordt volgens de bepalingen van de Wet L.
O. aan het schoolbestuur van de R.K. St. Agatha school
een verhoogde subsidie van ƒ 1134,14 te verlenen voor
tijdelijke leerkrachten.
Daarna wordt de vergadering in besloten gehouden

en verdaagd tot 's avonds half acht.

DE GOEDE KANT VAN EEN ZANDVOORTER.
Wel is de grenslijn tussen „vreemde"- en Zandvoorter

niet meer zo scherp gesteld als vroeger, maar wie met
de interne zaken van het dorpsleven ook een klein

beetje bekend is weet, dat die begrenzing toch nog lang
niet geheel en al verdwenen is.

Aan beide zijden wordt wel eens een al te streng
oordeel geveld.

Bij de behandeling in de raad van de bekende aard-

appelkwestie deelde Wethouder Molenaar mede, dat er

door hem veel voorschotten waren verleend op ver-

voerbewijzen.
Dit was in strijd met het door de Aardappel Centrale

vastgestelde, maar werd gedaan, om de Zandvoortse
telers te helpen.
Dat de Zandvoortse aard no2 zo kwaad niet is, als

ze zich soms toont bleek ook in dit geval.

Zodra was niet bekend in welke moeilijkheden men
den heer Molenaar voor ziin aardappelbelangstelling
trachtte te wikkelen, of velen kwamen dadelijk hun
achterstand aanzuiveren, omdat ze dachten, dat ook
zij schuld hadden aan deze moeilijkheden.
Deze mededeling hebben we niet van een der be-

trokken partijen en we halen het alleen aan om aan te

geven, dat de Zandvoortse aard, hij moge dan soms
al wat ruw zijn, toch nog zo slecht niet is.

en gijn raken een beetje op de achtergrond. Het ont-

breken van deze twee is dan ook oorzaak, dat Dood "

Water vervaardigd is onafhankelijk van de nationale

filmidustrïe.

Onder gejubel is op de Vlieter bij het midden van
de afsluitdijk de gedenksteen onthuld, waarop staat

gebeiteld: Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.

Maar Volendam jubelt niet.

Willem de Geus is met zijn botter bij de laatste na-

jaarsvlagen nog eenmaal uitgevaren. Nu keert hij terug

de vangst is gering, zo gering, dat het de moeite van
het afsiaan niet loont.

Jaap laat de visserij. Hij wil naar de steun om een
ander bestaan te zoeken. Maar hij denkt zo alleen, de

andere Volendammers denken anders.

Er komt een conflict, allen keren zich tegen Jaap en
deze trekt naar de nieuwe polder, naar de Wieringer-

meer.
Daartegenover staan dan de vissers die volhouden,

volhouden tot het einde en bij dat einde ook tenonder
gaan.
Dan komt in een kermisweek de oplossing als Wil-

lem de Geus in zijn dronkenschap verraadt, dat men,

de dijk in de lucht wil laten springen.

Maar de afsluitdijk is het eigendom van het gehele

volk en Jaap weet de uitgelopen vissersbevolking te

wijzen op wat nu hun plicht is.

De hele Volendammer vloot zeilt uit en beschermen
met hun leven als inzet de zo gehate en zo verwenste
afsluitdijk.

Dan is het verzet gebroken en komt er voor de jon-

geren in de Wieringermeer een nieuwe en betere tijd.
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HOLLANDIA-BIOSCO
Telefoon 458 - Dir. Gebr. Koper - Stationsplein

Dinsdag 25 en Woensdag 26 Dec» - 8 uur
(Beide Kerstdagen)

PU Opvoering van het veelbesproken HOLLANDSE film-

f&M: .mmb'?%W &*§&&£ PRODUCTIE: MED. F

t.ttP.'W&J&I METRO-GOLDWyM-

F1LMGEMEEH5CHAP. DEN HAAG
ITGEBRACHT DOOR.: '

MAVER FiLM-ny. AM5TERDAM

Een film van eigen bodem en eigen taal. In de hoofdrol

m^ Jam musoh ^m
De tragedie der Zuiderzee. Een film van prachtige ge-

spannenheid en boeiende inhoud.

Als 2de hoofdnummer:

DOLLY HAAS in

Een zeldzaam mooi filmwerk.

Toegang iederen leeftijd. Entree 40-60-80-100 et pi, bel,

Dinsdag 1ste Kerstdag 230 Familie-Matinee
Als Hoofdnummer:

D© Kleine Zwerfster
Verder een uitgebreid programma.

ENTREE 15 — 25 — 40 CENT, plus Belasting.

Woensdag 2de Kerstdag 230 uur
Opvoering van de Hollandse film:DOOD WATER
Als extra filmwerk:

!Pgr stan Laurel en Oliver Hattiy in ROOMIJS
ENTREE 15-25-40 cent plus belasting.

DONDERDAG 27 DECEMBER - aanv+ 8 uur

P^* Populaire Voorstelling
REPRISE VAN DE Ö^^^J^^J ^ ~ L •

grote succesfilm: öraiiaeno l? e n e ïm
met WILLY FORST.

BSF* Entree 25 en 45 cent, pL belasting
Plaatsbespreking en -bespreking voor alle voorstellingen
in Sigarenmagazijn EISEIMHARDT - Stationsplein.

% Gemeente Gasbedrijf - Zandvoort *

£ De Gemeenteraad besloot in de gehouden vergadering
j^

X van 20 December j.l. de gastarieven aanmerkelijk te jf

3T verlagen en aan te passen aan de tegenwoordige tijds- X
a> omstandigheden. a
£ Deze tarieven zijn met ingang van 1 Januari 1935 ^
^ vastgesteld als volgt:

^ GEWOON GAS
#• 1 Januari— 1 April 1935 8 et per M ; ^

MUNTGASV 1 Januari— 1 April 1935 9 et per M ' #"

GEWOON GAS
J£ 1 April— 1 Octobcr 1935 9 et per M' (oude prijs 12 et) ^X MUNTGAS X
X 1 April— 1 October 1935 10 et per M" (oude prijs 13 et) X
X VASTRECHT T
X Gewoon gas (het gehele jaar) van ƒ 0.80 tot 2.40 per ^
^sr maand met ecu gasprijs van 6 et per M !

. ^r
<^ van ƒ 2.40 tot ƒ 4.00 per ^
^V maand met een gasprijs van 5 et per. M' ^.
<0. VASTRECHT ^
jki Muntgas van ƒ 1.— tot ƒ 3.— per maand ^k

^ , r
„ . . , - «fP

r« s 6 ccnt PC1" M '! *X van J j.— tot J o.— per maand *sr^ gasprijs 5 et per M

'

^
a Op aanvrage berekenen wij gaarne welk tarief U de X
^ meeste voordeelen verschaft! ' X
I Kookt en vefwsrmt met Gas!! Goedkoop en Ras!! I

KOOPJES! Kerstcadeaux!
1 prachtig B.S.A. dames

Rijwiel, H model ƒ 14.—
1 Burgers jongens Rijwiel

als nieuw . . ƒ 12.50

1 Fongers jongens rijwiel

ijzersterk . . ƒ 4.50
1 Fongers heren rijwiel

prima ....,/ 14.

—

1 Batavus heren rijwiel

met garantie . ƒ 11.50

Parallelweg 17

RAA1)S-YEHGA1)EKÖTG

ONGEMEUB. TE HUUR:

Vrijstaand
Villatje

Klein Kijkduin, ƒ 32.50 per
mnd. Kostverlorenstr. 87.

TE HUUR GEVRAAGD:
Ongemeubile-üd

Klein Huisje
OF ZOMERHUISJE

voor zomer en winter. Br.
met uiterste prijs bureau
Zandv. Crt. Gertenbachs
Drukkerij ond. no. 2702.

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

voor Huishouding of Be-
diening voor direct als

Noodhulp ook bereid om
direct in vaste betrekking
te gaan. Br. ond. no. 2701
bur. Zandv. Crt. Gerten-
bachs Drukkerij.

Behoeftig gezin VRAAGT
Olie-hanglamp

Br. no. 2704 bur. Zandv.
Crt. Gertenb. Drukkerij.

Tehuurgevraagd
per 1 Maart

WO (Ml IVG
4 a 5 kamers, f 30.

—

per maand
Br. no. 2703 bur. Zandv.
Crt. Gertenb. Drukkerij.

Behandeling van de Gemeente Begroting 1935.

In de avondzitting wordt na opening de rij der spre-

kers begonnen met de woorden van den heer W. Paap.
De heer Paap brengt dank aan de samenstelling van

de begroting, hoopt op een beter seizoen in het belang
van alle Zandvoorters.
Kan Zandvoort niet een betere treinverbinding ver-

krijgen? Hij hoopt, dat de voorzitter vol zal houden
met zijn pogingen en spoedig in zijn plannen zal mogen
slagen .

Hoopt in de zomermaanden wat soepeler te zijn bij

het bekeuren op de weg.
Verder vraagt hij meerdere muziekvergunning voor

lunchrooms en andere inrichtingen, waardoor de ge-
meentekas weer ƒ 600 voordeel kan hebben.
Hoopt dat het snorverbod ook in het aanstaande sei-

zox op Zandvoort zal worden ingevoerd
Brengt daarna dank aan B. en W. voor hun pogingen

om arbeid voor de werklozen te zoeken door hun werk-
objectcn.
Ander object voor werk b.v. heiweg als fietspad,

vraagt hij aan. Verder zou hij er bij de regering op
willen aandringen, om maatregelen te treffen tegen het
gaan naar het buitenland, waardoor de Nederlanders
gedwongen worden meer in eigen land te blijven ver-
toeven.
De heer Groen heeft wel waardering voor de moeiten

bij de begroting, maar tal van posten zullen gewijzigd
moeten worden.
Veel is door de Fin. Comm. geschrapt, maar daar-

voor kan hij de verantwoording niet dragen.
Hij herinnert er aan, dat de Straatbelasting nog steeds
„tijdelijk" is. Met andere lasten en slecht seizoen is een
zeer ernstige toestand ontstaan. Het wegdek van de
Zandvoortselaan vraagt dringend verbetering. De post
is echter op de begroting met de helft verminderd.
Beter lijkt het hem, dat de Fin. Comm. in eerste in-

stantie de begroting maar opmaakt.
Hij gelooft, dat voor de bezuinigingen bij het L.O.

de Onderwijscommissie gehoord kan worden.
Hij'voelt niet veel voor verlaging van gas en water,

door het aantal opcenten hoger te maken.
Op de parkeerterreinen zou een uur vrij parkeren

een goede invloed hebben. Ook het gedurig wegjagen
van de auto's als er huurders zich melden, acht de heer
Groen schade voor de badplaats.
Soepelheid is wel toegezegd, maar strenge toepassing

zal er oorzaak van zijn, dat spreker zal moeten voor-
stellen het bewuste artikel in te trekken.
Dan de pers. Spreker hoopt op goede en juiste beoor-

deling, daar Zandvoortse zaken niet zo gemakkelijk
voor buitenstaanders te begrijpen en te verstaan zijn.

De heer Van Rijnberk betreurt het, dat de gemeente
in haar handelingen zo geheel afhankelijk is van maat-
regelen, door regering of minister opgelegd.

EEN ADRES voor Uw
A A R D A
Van Deursens'

Kerkplein 8b —

9 H™ Ü^
1 w™ M
bobb bbbb bss tbs

irdappelenhandel

Telefoon No + 74
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Ruime keuze

Kerstgeschenken MISTLETOE - KERSTBOOMEN
Bloemeomagazijn „ERICA"

C. G. A. Cassee
Haltestraat 1 - Telefoon 200

Het wordt een brengen naar vroeger levenspeil door
versobering en zet uiteen welke invloed die versobering
heeft op onze badplaats. Het is een aftekening van de
nood, die nu reeds bij werkman en middenstander
heerst.

Alles leed schade dit seizoen. Hij hoopt, dat men de
aanstaande verkiezingen het gevaar, dat deze tijd

dreigt, bijtijds zal inzien en dat dan niet te veel de aan-
dacht zal geschonken worden aan persoonlijke dingen.
De heer Druijf, zo meent spreker is stuurloos. Men

"weet nooit, welke kant hij wil uitgaan.

In de moties tegen wethouder Molenaar toonden de
heren EHfers en Bolwidt van Gemeentebelang hun per-
soonlijke haat, waardoor menigmaal het dienen van de
gemeentebelangen overschaduwd werd.

Hij meent, dat te veel wordt afgehaald van den ar-

beider en den middenstander. Hij betreurt het, dat de
beide Wethouders voor lager lonen zijn bij de arbeiders
maar wel steeds oog hebben voor de belangen van de
middenstand.
Een andere oorzaak, dan zo vaak al opgenoemd, dat

het Zandvoort minder goed gaat ziet hij daarin, dat
Zandvoort bekend staat om zijn fascistische belang-
stelling. Men wil de aanstaande regeerders niet steu-

nen. Ook de zedclijkhcidsdcbattcn en de beperking
van strandvrijheid meent hij, dat geen voordcel aan de
gemeente doen. Hij gelooft, dat het met een derde wet-
houder heter zou gaan.
Met deze wethouders valt te schipperen, daarom zijn

ze zo gewild. Maar dat is in het nadeel van Zandvoort.
De heer Druijf is de heer Van Rijnbcrk dankbaar

voor zijn amusante speech. Dat is wel nodig in deze
donkere tijd. De algemene neergang van Zandvoort
ziet hij in het verminderen van de koopkracht. Iedereen
vraagt zich af: Waar moet dat naar toe?
De impopulariteit meent hij is ook te danken aan het

optreden van de politic. Geen beter middel om de men-
sen weg te jagen.
Wel meent hij, dat de Voorzitter steeds op matiging

aandringt, maar als men wat bereiken wil, zal met het
systeem van de zomeragenten gebroken moeten wor-
den .

Hij hoopt, dat men zal aansluiten bij de beweging,
die Horecaf voor het algemene vreemdelingenverkeer
opgezet heeft en dat men daartoe tijdig maatregelen
zal treffen.

ZANDVOORTSCHE RIJWIEL-— SPORTHANDEL —
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Aan het verzoek van nog vele om nog
geven kunnen we niet voldoen; doch wij geven

10 K.G. Bonken voor 42
1

|
2 et,

zoolang de voorraad strekt.
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Groten 10 K.G. 52
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Duin Eigenheimers 8
Kleine Duin 6
Zeeuwsche Bonten 7
Zeeuwsche kleine Bonte 6
Zeeuwsche Blauwen 7

Zeeuwsche kl. Blauwen 6
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RIJWIELEN, SPORTARTIKELEN
REPARATIE'S

KERST-GESCHENKE
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN."

Uitslagen van Zondag 16 December:
D.W.V. 'I—Zeemeeuwen I, 9—0.
Stormvogels III—Zeemeeuwen II, 2—4.

E.T.O.—Zeemeeuwen III, 5—4.

Zeemeeuwen jun.—I.V.O. jun., 1—4.

Voor Zondag 23 Dcc. a.s. zijn vastgesteld:
Zeemeeuwen I—W.M.S. I, 2 uur.

Zeem. II—DeCcO I, 10 uur 2e ronde St.Ed.-beker.
T.O.P. (Sportpark Heemstede)—Zeem. V

(Vriendschappelijk) 10 uur.

Van de meeste verenigingen is het waarschijnlijk de
bedoeling deze keer met de Kerstdagen niet te spelen
want verschillende verenigingen antwoordden reeds

in dien geest, zodat met de Kerstdagen wel niet veel
gespeeld zal worden.
Bestuursvergadering op Maandag 24 Dec. des avonds

half negen aan het bekende adres.

Trainen Dondcrdagsavonds van 8—10 in Monopole.
Zaterdagmiddag op ons terrein onder leiding van den
heer Roclfsema. S.v.p. allen in clubcostuum komen. In
verband met het ziek zijn van den heer Draijer, tot

nader order brieven en wedstrijd formulieren enz. be-
zorgen bij onze 2e secr. G. J. de Joode, Stationsstr.2,

TeL 258.

Aan allen dank die onze feestavond zo schitterend
hebben doen slagen. Op deze avond gaven zich als do-
nateur(tricc) op de heren C ,v. Duin, Schoolplein2;; C.
van Leeuwen, Kanaalstraat 21; N. ten Broeke, Zeestr.
30; C. Koper Kanaalstraat 47 en de dames mevr. Slag-

veld—v.d. Ven, de Genestetstraat 5, mcj. J. Koper,
Noorderstraat 23.

A.S. ZONDAG NAAR DE VOETBALMATCH
Lm WmGm-&&ffi$ÊW€2®B*t
TE LEIDEN a ƒ 1.— per persoon, per touringcar, luxe
auto of Rinko tax. Vertrektijden 12.30 tot 1 uur 10.

TOURINGCAR- EN AUTOrVIOBIEL-
VERHUURBEDRIJF „RINKO''

Tel. 224. — WAGENS ZONDER CHAFFEUR ƒ 5.—

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Door een beetje de zaak te gemakkelijk op te nemen

kreeg Zandvoort een nederlaag die niet nodig was ge-
weest en hun mooie kans danig in gevaar heeft ge-
bracht. Als er nu a.s. Zondag maar rekening mee wordt
gehouden kan het nog veel goed maken, want L.F.C.
Leiden is ook zo lekker niet.

Uitslagen: K.N.V.B. jun. Ajax—Zandvoort, 7—3. Nu
a.s. Zondag tegen R.C.H.. Nu kan 't publiek weer van
een aantrekkelijke partij voetbal verzekerd zijn, Om
2 'uur wordt deze wedstrijd aan de Zandvoortselaan
gespeeld.
Zandvoort 2—Vliegende Vogels, 1— 1.

DVV.O. III—Zandvoort III, 0—6.
Swanenburg II—Zandvoort IV, —6.

Zandvoort'V—Halfweg III, 2—2.
H.V.B, jun.—Haarlem B., 0—7.
H.V.B. jun. B—Haarlem E, 4—0. Deze spelen a.s. Zon-
dag om 10 uur tegen D.K.T. De zaak maar direct in

flink tempo aanpakken Jongens.
De uitslag van de verloting is Ie prijs 10 mud antha-

ciet 922; 2e pr. 5 mud Antr.' 1000; 3e pr. 10 mud Eier-
kolen 408; 4e pr. 5 mud eierkolen 524; 5e pr. 10 mud
cokes 927;; 6e prijs 5 mud cokes 538. Winnaars van de
prijzen kunnen zich vervoegen bij P. Schaap, Jan Snijer-

plein 6.

GOEDKOPE KAAS.
Voor de werklozen zal spoedig goedkope, kaas be-

schikbaar kunnen worden gesteld.

Deze kaas wordt verstrekt door de Crisis Zuivel
Centrale en is van uitstekende kwaliteit..

De prijs zou twaalf cent per k.g. bedragen, zo werd
ons medegedeeld.

HOLLANDIA BIOSCOOP.
De Hollandia draait haar nieuw weekprogramma

slechts drie dagen n.1. Zaterdag, Zondag en Maandag-
avond.
Het eerste hoofdnummer van het nieuwe programma

is: De Bloem van Hawaiï met Martha Eggerth in de
hoofdrol.
Het behandelt op spannende wijze het grote geheim

van Suzanne Lamand, het kleine Parijse cigarettenver-
koopstertje. Ons lieftallig kleintje blijkt van konink-
lijke afstamming en alles wordt in het werk gesteld,

om de prinses naar haar eilandenrijk terug te voeren.
Gemakkelijk gaat dit niet, daar zij een verdediger te-

gen de aanslagen op haar gericht vindt in Kapitein
Hove, de Amerikaanse attaché te Parijs.

Na tal van geheimen te door gegaan en revolutie ge-

trotseerd te hebben komt er een bevredigend slot, zo-
als het in een film ook behoort.
Het tweede hoofdnummer is: De Toncelmoeder, een

schitterend speel- en filmwerk, dat in Tuschinski te

Amsterdam de voorafgaande weken een geweldig suc-

ces heeft gehad als premiere.

En

toch
is Henk Schuilenburg goedkooper

Lampen van 5 tot 50 kaars 24 Ct

Kerstboom verlichting in alle kleuren ook
tegen prijzen uit Amsterdam.

Reserve lampjes steeds verkrijgbaar.

Alleen Groote Krocht 13

Vers Brood S
2e KERSTDAG §

ECHTER GEEN BEZORGING. ||

SBB'

WILLEM VAN DER WERFF 1
GASTHUISPLEIN 1 — TELEFOON 129 Ü

' $£

RECLAME 1 ! Bij aankoop een Luxe bus a 1 pd prima

Cacao voor 50 cent ontvangt U GRATIS een

half pond Kerstkransjes
CHOCOLADEKRANSJES, vanaf 10 ct

DURYEA PUDDING per Kcrstpak .... 37 1
/,. ct

BLIKJES SPECULAAS 25 ct

Keg's Verpakte Levensmiddelen
Tevens PETROLEUM VERKRIJGBAAR

Jb* Zwemmer - Oosterparkstr* 8

DE HUISVLIJT
HALTESTRAAT 65

levert U ALLES op Huisvlijt- en Fröbel-
gebïed

Ook Figuurzaag- en Houtsnijhout.

— Draadvormen, —
Leer- en Leerbenoodigdheden.

LEESBIBLIOTHEEK

December reclamemaand
Smoking Costuums naar maat

vanaf f 45.—

Winterjassen naar maat
vanaf f 25.50

Jekkers naar maat vanaf f 22.50

Mantels naar maat vanaf f 27.50

Costuums naar maat vanaf f 45.00

F. ZJ. ~.
KERKPLEIN 8 - TELEF. 306

Tevens Reparatie- en
Oppersin richting.

HwasasMüBa &ks

NAAR DE STATIONSSTRAA

Glas- en Verfhandel
STATIONSSTRAAT 7

ALLE GROND en LAKVERVEN
UITSLUITEND 1ste KWALITEIT
EN TOCH GOEDKOOP
LIJNOLIE, per Liter .... 25 ct

TERPENTIJN, per Liter . . 50 ct

G. DE LEEUW - SCHILDER

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR»
ONGEMEUB. EN GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuw gebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Hypotheken, Bouwcredieten Assurantiën op eik
gebied. Inlichtingen kosteloos.

tapis beige karpetten
12 els,

vanaf ƒ 17.50

(wol).

groninger bazar — groote krocht 19 — telef. 465

J Wilt gij iets GOEDS J^ met de Kerstdagen en Oudejaar? ^,.

^ Bestelt dan bij CASSÉE 5v en 't is in orde! ^
T BANKETBAKKERIJ KOKER1J
X Burgem. Engelbertsstr. 50 hoek Zeestraat ^# Telefoon 269. A^ DOCH BESTELT'_TIJDI_G, DAT VOOR- ^KOMT TELEURSTELLING.

ZANDVOORT IN DEN VREEMDE.
Bij het bespreken van het instellen van ventvergun-

ningen, zoals die in de raadsvergadering gehouden is,

wees Wethouder Molenaar op het gevaar dat zou ont-
staan, indien andere gemeenten ook tot zulke maatre-
gelen overgaan.
Zo vestigde hij de aandacht op Haarlem, waar veel

Zandvoortse venters een boterham trachten te ver-
dienen.
Haarlem is overgegaan tot controle. En dat de Zand-

voortse belangen in Haarlem niet gering zijn, kan wel
blijken uit het aantal aanvragen om een ventvergun-
ning voor die gemeente.
Het aantal Zandvoorters, dat te Haarlem vent, be-

draagt volgens de ons verstrekte gegevens 43.

Een groter aantal, dan zo oppervlakkig vermoed zou
worden en een raming van ƒ 30.000 handel zal dan ze-

ker wel niet te hoog zijn.

MOND ACCORDEON CLUB.
Bovengenoemde Club heeft zich aangesloten bij de

Nederlandse Bond van Mond Orgel Bond.
Ook verzocht men ons van deze vereniging dank te

brengen aan hen, die hun in staat stelde nieuwe Mond-
orgels aan te schaffen.

K&rstkiokkesi iuidoew
Laat Uw Uurwerk of horlogs bij

stoornis door ons nazien en zij

zullen weer lopen ! !

Reparatie- inrichting

H.MARTIN - Pakveldstraat 840
GODSDIENSTOEFENINGEN.
NED. HERVORMDE KERK.

Zondag 23 Dec. v.m. 10 uur Ds. D. Tromp. 4e Advent,
lste Kersdag v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.
n.m. 6.30 uur. Ds.D. Tromp. Liturgische dienst.

2e Kcstdag Kerstfeestviering van de Zondagsschool.
n.m. 3 uur Kerstfeest met de kleinsten.
n.m. 7 uur Kerstfeestviering met de groten.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VERB.
Brederodestraat 31.

Zondag 23 Dec. v.m. 10 uur: de heer Biem Visser.
n.m. 5 uur: Geen dienst.

Ie Kerstdag v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed, Liturg,
dienst. Nam. 5 uur Kerstfeestviering met de jeugd-

2e Kerstdag: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 23 Dec. v.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
n.m. 5 uur: Dezelfde. 4de Advent. Cat. Zondag 10.

Dinsdag 25 Dec. v.m. 10 uur: Ds. N. A.. Waaning.
n.m. 5 uur: Dezelfde.

Woensdag 26 Dec: Geen dienst.

NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN BOND
(Zandv. Kring „Godsd. Leven") Afd. Zandvoort.

Brugstraat 15.

Zaterdag 22 Dec. n.m. 5 uur in Brugstraat 15. Feeste-
lijke bijeenkomst van de Zondagsschoolkinderen.

Zondag 23 Dec. n.m. 4 uur in Monopole. Opvoering
van een Kerstspel voor kinderen van de Zondags-
school. Belangstellende ouderen zijn welkom.

Maandag 24 Dec. 's avonds 8.15 uur in Brugstraat 15.

Avondwïjdingsdienst met „Credo Canto".
Dinsdag 25 Dec. Ie Kerstdag Kerstvroegdienst 6.30 uur

's morgens. Kerstdienst 5 uur 's avonds in Brugstraat
15. Ds. N. Padt.

Woensdag 26 Dec. 2e Kerstdag. Dienst voor de kinde-
ren van de Zondagsschool in gebouw Brugstraat 15
's morgens 10.30 uur. Belangstellende ouderen zijn
welkom.

JEUGDDIENST.
Zondag 23 Dec. Geen Dienst.

EVANGELISATIE.
Eerste Kerstdag 's avonds 7 uur Kerstfeestviering in»

de Oude Bewaarschool (Duinweg).

R.K. KERK.
Zondag 7.30 uur vroegmis. 10 uur Hoogmis. 7 uur loï

Maandag vigilie voor Kerstmis. Geboden Vasten- ert

Onthoudingsdag. Van 4—9 uur gelegenheid om te-

biechten.
Dinsdag Hoogfeest van Kerstmis. 5 uur Nachtmis; 6 u.
en 6.30 u. Stille H.H. Missen; 9 uur en 9.30 uur Stille-

H.H. Missen; 10 uur Hoogmis, 7 uur lof.

Woensdag 2e Kerstdag. 7.30 u. Vroegmis; 10 uur Hoog-
mis. 7 uur lof.

Donderdag 7 uur lof ter eere v.h. Allerh. Sacrament.
Vrijdag 8 uur Congregatie voor de jongemannen.
Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten..

NED. ISR. GEMEENTE. Dr. Metzfierstraat.

Zaterdagochtend aanvang van den dienst te 8.30 uur.
Zaterdagmiddag aanvang van de Leeroefening te 12.45.

Zaterdagmiddag aanvang van den Middagdienst te 1.30".

Vrijdag 28 Dec. Aanvang Sabbat 3.45 uur.
Zaterdag 29 Dec. Einde Sabbat 4.45 uur.

Voor de Kerst

Nuttige en fraaie geschenken
Artikelen voor de Kerstboom

DROGISTERIJ J. C. A. STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 — TELEFOON 247
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